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DeÛerli Bilim Ailesi,
YÝllar boyu biriktirdiÛimiz deneyimimizden sabÝrla ve dikkatle damÝttÝÛÝmÝz Òkurumsal
deÛerlerimizÓ, Bilim ÜlaÕÝ yani bizi baßarÝya taßÝyan, geleceÛe yolculuÛumuzda da bize yn gsteren
en gvenilir kÝlavuzumuzdur. Bireysel deÛerlerimizle zenginleßen kurumsal deÛerlerimiz Bilim ÜlaÕÝ
bugn Trk ila sektrnn en hÝzlÝ byyen ßirketi yapmÝßtÝr. YÝllardÝr hep birlikte aynÝ hedeflere,
insan odaklÝ kalarak, aynÝ deÛerler ÝßÝÛÝnda yrdk ve bulunduÛumuz tm ortamlarda biz Bilim
Üla mensuplarÝnÝ diÛerlerinden farklÝ kÝlan, gurur veren bir izginin farkÝndaydÝk. ÒÜyi ßirketÓ olmanÝn
para kazanmaktan daha nemli olduÛuna inandÝk ve bu inancÝmÝzÝ koruyarak geleceÛimize gvenle
bakÝyoruz. Bilim Üla, tm alÝßanlarÝ, tm paydaßlarÝ ve mßterileriyle 1953Õteki kurulußundan
bugne, baßarÝ yolculuÛunda yol gsteren o ince, alakgnll ama gururlu, birikimlerimizle
zenginleßip coßan ve elimizi hi bÝrakmayan Òrnek bir ßirkettirÓ.
Temel ilke ve deÛerlerimizin, insan odaklÝ kurumsal ynetim anlayÝßÝmÝzÝn, itibar modelimizin,
politikalarÝmÝzÝn, kurumsal sorumluluk duygumuzun zerinde ykseldiÛi bir ynetim anlayÝßÝnÝn
rekabeti anlamlÝ hale getireceÛine inandÝk. EFQM Mkemmellik ModeliÕni uygulamaya baßladÝÛÝmÝz
1998 yÝlÝndan bu yana her geen yÝl zenginleßen deneyimimiz, Bilim ÜlaÕÝn kurumsal erevesini
izmemize yardÝmcÝ olmußtur.
Bilim Üla alÝßanlarÝ, bu anlayÝßla her gn zgvenlerini tazeler ve kurumsal deÛerlerinden aldÝÛÝ
gcn farkÝndadÝr. Bilim kelimesi nasÝl ki geleceÛi aydÝnlatÝyorsa, Bilim Üla da Trk ila sektrnn
yolunu aydÝnlatan rnek bir kurum olma yolunda hÝzla ilerliyor.
Sadece kendi sektrnde deÛil, tm sektrlerin arasÝnda Òiyi bir ßirketÓ olabilmenin inancÝ,
deÛißime olan tutkusu, insan mutluluÛunu hedef alan politika ve sreleri ile Bilim Üla baßarÝlarÝnÝ
daima ÒalÝßanlarÝÓ talandÝrmÝßtÝr. Bugne kadar olduÛu gibi bundan sonra da yle olacaktÝr.
SaygÝlarÝmÝzla,

Blent KARAAÚA
Ynetim Kurulu BaßkanÝ

Dr. Erhan BAÞ
Genel Mdr
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Vizyonumuz

Ünsana ve insan saÛlÝÛÝna deÛer veren, kaliteyi yaßam
felsefesi olarak benimseyen kkl bir kuruluß olmanÝn
getirdiÛi tecrbesi, gelißtirerek srdrdÛ ißbirlikleri
ve deÛißime olan baÛlÝlÝÛÝ ile verimli, krlÝ, srdrebilir
bir byme gsterir.

2014 yÝlÝ sonuna kadar;
Trk ila pazarÝnda ilk 2 firma arasÝnda yer almak
En fazla ihracat yapan yerli ila reticisi olmak

Misyonumuz

Yetkin alÝßanlarÝn rekabette itici g olacaÛÝnÝn
bilincinde olarak uygulanan yeniliki insan kaynaklarÝ
sistemleri ve Ûrenen organizasyon kltr ile alÝßan
baÛlÝlÝÛÝnÝn ve memnuniyetinin en st dzeyde olmasÝnÝ
saÛlar.

Bilim Üla insan saÛlÝÛÝnÝ korumayÝ ve tedaviyi
saÛlayan ilalarÝ gelißtirir, modern ve ileri teknolojiye
sahip tesislerinde uluslararasÝ standartlara uygun olarak
retir.

Sosyal sorumluluk bilinci ile evreyi ve doÛal
kaynaklarÝ korur, etik deÛerlere nem verir, toplumun
sosyal ve ekonomik gelißimine katkÝda bulunur.

Ü ve dÝß pazarlarda ilalarÝnÝn tanÝtÝmÝnÝ ve
pazarlamasÝnÝ mßteri odaklÝ bir yaklaßÝmla
gerekleßtirerek ila bulunabilirliÛinin ve mßteri
memnuniyetinin en st seviyede tutulmasÝnÝ saÛlar.
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Kurumsal DeÛerlerimiz
Ünsan MutluluÛu
Yaßam kalitesinin insan mutluluÛundan getiÛini biliriz.
alÝßanlarÝmÝzÝn yetkinliklerinin mßterilerimizin
mutluluÛuna yansÝdÝÛÝnÝ dßnr, insana saygÝ
kavramÝnÝn bu zincirin en nemli halkasÝ olduÛuna
inanÝrÝz.

Gelecek Nesillere SaygÝ
Dnyaya karßÝ sorumluluk sahibi olduÛumuzu biliriz ve
tm dnya kaynaklarÝnÝn akÝllÝca kullanÝlmasÝ gerektiÛini
dßnrz. Ekonomik, ekolojik ve sosyolojik olarak
topluma katkÝda bulunmanÝn nemine inanÝrÝz.

DeÛißim
DeÛißimin sadece yeniliklere aÝk olmak anlamÝna
gelmediÛini, farklÝlaßmanÝn ve gelißimin deÛißimle
olduÛunu dßnrz. Mkemmellik ilkesi ile ißlerimizi
srekli iyileßtirmemiz ve gelißtirmemiz gerektiÛine
inanÝrÝz.

Etik Ülkeli Ynetim
Hakkaniyet, hesap verebilirlik ve ßeffaflÝk geninin
nemini biliriz. Etik olmanÝn, karar verme srelerimizin
omurgasÝ olduÛunu, ulusal ve global yasalara, kurallara
uyulmasÝ gerektiÛini dßnrz.

Baßarma Tutkusu
BaßarÝ yolculuÛunun ilk adÝmÝnÝn tutku olduÛunu biliriz.
zm odaklÝ ve pozitif bakÝß aÝsÝnÝn, bizi en byk
baßarÝlara gtreceÛini dßnrz. Her doÛan gneßin
yeni bir baßarÝnÝn habercisi olduÛuna inanÝrÝz.
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Bilim ÜlaÕÝn yolculuÛu
Bilim Üla'Ýn temelleri, 1953 yÝlÝnda kurulan Bilim
LaboratuvarÝ ile atÝlmÝßtÝr. 1961 yÝlÝndan itibaren Bilim
TÝbbi Mstahzar LaboratuvarÝ Ltd. Þti, 1968 yÝlÝndan
itibaren Bilim Üla Sanayi ve Ticaret A.Þ. adÝ altÝnda
faaliyet gsteren ßirketimiz, 1974 yÝlÝnda gerekleßtirilen
yapÝlanma sonrasÝ etkinliklerini BÜLFAR Þirketler
TopluluÛu atÝsÝ altÝnda srdrmektedir. Bilim Üla Sanayi
ve Ticaret A.Þ, stratejik nemi olan beßeri ila konusunda,
retim, pazarlama ve ArGe alanlarÝnda faaliyet gsteren
yzde yz Trk sermayeli bir ßirkettir.
Bilim Üla retimlerini cGMP'ye (current good
manufacturing practices-iyi retim uygulamalarÝ) uygun
olarak dizayn edilmiß erkezky ve Gebze'de olmak
zere iki ayrÝ tesiste gerekleßtirmektedir. 9 bin 250
metrekare kapalÝ alanÝ olan, Almanya SaÛlÝk BakanlÝÛÝ
onaylÝ Bilim erkezky Betalaktamik retim tesisi 1998
yÝlÝndan itibaren faaliyet gstermektedir.
1975 yÝlÝndan itibaren faaliyette olan Bilim Üla AyazaÛaÜstanbul retim tesisi ise artan retim ihtiyalarÝnÝ
karßÝlamak ve yksek ihracat hedeflerini gerekleßtirmek
amacÝyla 2008 yÝlÝnda Gebze Organize Sanayi
Blgesi'ndeki 60 bin metrekarelik arazisine taßÝnmÝßtÝr.
51 bin 500 metrekare kapalÝ alana sahip ve retim
formlarÝna gre Trkiye'deki en byk ila retim tesisi
olan Bilim Gebze, yÝlda 250 milyon kutu retim kapasitesi
ile Trk ila sektrnn %17'sini retecek gce sahip,
Avrupa'nÝn da en byk tesisileri arasÝnda olup ABD
FDA standartlarÝna uyumlu tasarlanmÝß ve inßa edilmißtir.
2014 yÝlÝ sonuna kadar Trk ila pazarÝnda ilk 2 firma
arasÝnda yer almak ve en fazla ihracat yapan yerli ila
reticisi olmak vizyonuyla yoluna devam eden Bilim
Üla, rnlerinin kalitesi ve nitelikleriyle kresel
pazarlarda rekabet etmekte ve 2011 itibariyle 48 lkeye
ihracat yapmaktadÝr.
Bugn Trkiye ila pazarÝnda, kalp ve damar sistemi,
merkezi sinir sistemi, diyabet, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem ilalarÝ, aÛrÝ kesici, ateß dßrc
ilalar, dermatolojik ilalar, antibiyotikler, parazit ilalarÝ,
kas gevßeticiler, gz ve kulak hastalÝklarÝ ilalarÝ, soÛuk
algÝnlÝÛÝ ilalarÝ ve ayrÝca demir preparatlarÝ, vitamin ve
mineraller, tatlandÝrÝcÝlar segmentlerinde 198 adet
ruhsatlÝ ilacÝ bulunmaktadÝr. Kurulußundan bugne
kadar hekimlerin beklediÛi ilalarÝ retim programÝna
alarak baßarÝ izgisini daima srdren Bilim Üla, gl
ve modern rn portfy ile geleceÛe de gvenle
bakmaktadÝr.

2010 yÝlÝnda 14.8 milyar TL'ye ulaßan Trk ila
pazarÝnda Bilim Üla %5.1 pazar payÝ ile 3. sÝrada yer
almÝßtÝr. Kutu satÝßÝ aÝsÝndan bakÝldÝÛÝnda da, 100.4
milyon kutu satÝßÝ ile de yÝlÝ 3. sÝrada tamamlayan Bilim
Üla, hekimlerin reete tercihlerinde de yÝlÝ 2.
tamamlayarak yazÝlan her 100 reetenin 6.7'sinde tercih
edilen retici olmußtur. Bilim Üla, zellikle lkemizde
en fazla ila kullanÝmÝnÝn gerekleßtiÛi ilk beß segmentin
nde (antibiyotikler, solunum sistemi ilalarÝ, kas ve
iskelet sistemi ilalarÝ) en ok satÝß yapan ilk 5 ßirketten
biridir.
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201
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Avrupa Üß dl Ruban d'Honneur dl
Kocaeli Sanayi OdasÝ
"Þahabettin Bilgisu evre dl"
Sedefed ve Rekabet Forumu
tarafÝndan verilen "YÝlÝn En
Rekabeti Þirketi dl"
Ulusal Kalite dl "Mkemmellikte
Sreklilik dl"
Üla sektr kategorisinde
Kariyer.net-Ünsana SaygÝ dl

200

Bilim Gebze tesisi Üngiltere
SaÛlÝk BakanlÝÛÝ OnayÝÕnÝ aldÝ
Üla sektr kategorisinde
Kariyer.net-Ünsana SaygÝ dl
zel Sektr Gnlller
DerneÛi En BaßarÝlÝ
Gnlllk ProgramÝ dl
KSS Trkiye-CSR Europe
Trkiye'de KSS zmleri
dl
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OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ
ve GvenliÛi Ynetim
Sistemi Belgelendirmesi
ISO 14001 evre Ynetim
Sistemi Belgelendirmesi
ISO 9001 Kalite Ynetim
Sistemi Belgelendirmesi
Üla sektrnde bir ilk
olarak EFQM
Mkemmellikte
Yetkinlik OnayÝ

Bilim erkezky
retim Tesisi, Almanya
SaÛlÝk BakanlÝÛÝ OnayÝ aldÝ
Üla sektrnde bir ilk olarak
Ulusal Kalite Byk dl
Web Marketing Association'Ýn
International Web Award
yarÝßmasÝnda, ila sektr
kategorisinde "Standard
of Excellence dl"

200

Üstanbul Sanayi
OdasÝ-Sektr
evre zendirme
dl

0

evre BakanlÝÛÝevre BeratÝ

2003

erkezky
Sanayi ve
Ticaret OdasÝevre dl

2007

4
0
0
2

Üla sektr
kategorisinde
Kariyer.net Ünsana SaygÝ
dl

1999

Kilometre Taßlarõ

Bilim Gebze retim
Tesisi hizmete alÝndÝ.
Üla sektr kategorisinde
Kariyer.net - Ünsana SaygÝ dl
zel Sektr Gnlller
DerneÛi ve PERY N
Gnlden dllerPERY N zel dl

EFQM Mkemmellik
Modeli Bilim Üla
kurumsal ynetim
modeli olarak
kabul edildi.
Bilim erkezky
Tesisi hizmete
aÝldÝ
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EFQM Mkemmellik Modeli

gstergelerinden biri, ulaßtÝÛÝmÝz bu yksek mßteri
memnuniyet dzeyidir.

Bilim Üla olarak, insan saÛlÝÛÝnÝ ve hastalÝklarÝn tedavisini
doÛrudan ilgilendiren hassas bir sektrn iinde hem kaliteyi
n planda tutmakta, hem de gelecek nesillere saygÝyÝ bir
ßirket deÛeri olarak benimsemekteyiz.

EFQM Mkemmellik Modeli ve
Tedarikilerimizle Ülißkilerimiz
Tedarik ve ißbirliÛi politikamÝzÝn temelinde Òmßterilere
ve diÛer paydaßlarÝmÝza artan deÛer yaratmak amacÝyla,
karßÝlÝklÝ baßarÝyÝ gvence altÝna alarak eßitli kurulußlarla
sreklilik arz eden gven verici ilißkiler kurmak ve gelißtirmekÓ
yaklaßÝmÝ vardÝr. Bu yaklaßÝm erevesinde, tedarikilerin
seimi aßamasÝnda gerekli yetkinlik kriterleri, alÝßmaya
baßladÝktan sonra deÛerlendirilmeleri, performanslarÝnÝ
artÝrmaya ynelik gelißtirilmeleri ve uzun sreli ißbirliÛi
olußturmak iin ynetmeliklerimizde tanÝmlanmÝß pek ok
uygulama yer alÝr. Tedarikilerle kltrel uyumun saÛlanmasÝ
iin gerekleßtirdiÛimiz ÒÜß OrtaklarÝ ZirvesiÓnde misyon,
vizyon, kurumsal deÛerlerimiz ile stratejilerimiz paylaßÝlmakta,
memnuniyet ve algÝlarÝ araßtÝrÝlmakta, spesifik konularda
focus grup alÝßmalarÝ paylaßÝlmaktadÝr.

Tm paydaßlarÝmÝzÝ ve toplumu mutlu edecek sonular
almak ve sektrmzde kalite yolculuÛunda nclk
yapmak iin gerekleßtirdiÛimiz arayÝßlarÝmÝz bizi, 1998
yÝlÝnda EFQM (European Foundation for Quality
Management-Avrupa Kalite Ynetimi VakfÝ) Mkemmellik
ModeliÕni benimsemeye ve 1998Õden bu yana tm
faaliyetlerimizi bu model kapsamÝnda srdrmeye yneltti.
EFQM Mkemmellik Modeli ve alÝßanlarÝmÝz
Uygulamakta olduÛumuz EFQM Mkemmellik Modeli,
her alÝßanÝmÝzÝn sahip olmasÝ gereken temel yetkinliklerden
biri olarak kabul edilmektedir; bunun doÛal sonucu olarak
eÛitim planlarÝmÝz iinde yer almakta; iße girißten kÝsa bir
sre sonra her alÝßanÝmÝzÝn almasÝ gereken Standart Mesleki
Gelißim ProgramÝÕnÝ olußturmaktadÝr. EÛitim planlarÝ iinde
yaratÝlan bu Ûrenme ortamlarÝ dÝßÝnda, yÝllÝk iletißim ve
katÝlÝm planÝmÝz kapsamÝnda da modelle ilgili yaklaßÝmlarÝn
hangi ortamda, ne zaman ve kim tarafÝndan alÝßanlarla
paylaßÝlacaÛÝ belirlenmißtir.

Yine cGMP (current Good Manufacturing Practices-Üyi
retim UygulamalarÝ) ve EYS (Entegre Ynetim Sistemi)
uyumunun etkinliÛini artÝrmak iin planlÝ tedariki
denetimleri yapÝlmakta ve bu konularda tedarikilerimize
ynelik eÛitim programlarÝ gerekleßtirilmektedir.
DeÛerlendirme onurlandÝrma sistematiÛimiz doÛrultusunda
tedarikilerimizin, performanslarÝ llmekte, izlenmekte
ve baßarÝ puanlarÝna gre dllendirilmektedirler.

EFQM Mkemmellik ModeliÕne baÛlÝ ynetim
yaklaßÝmÝmÝzÝn, tm alÝßanlarÝmÝzÝn katÝlÝmÝyla gelißtirilmesi
iin de gerek bireysel, gerekse de ekip bazÝnda katÝlÝmlarÝnÝn
cesaretlendirilmesi, zendirilmesi ve desteklenmesi Òiletißim
ve katÝlÝm etkinlikleriÓ ile gerekleßtirilmekte, ÒalÝßanlarÝn
katÝlÝmlarÝnÝ artÝrmakÓ stratejisi altÝndaki faaliyetlerle de tm
yÝl boyunca yrtlmektedir. Her seviyedeki alÝßan
temsilcilerinin kurullarÝmÝzda yer almasÝ, Bireysel neri
Sistemi, Kalite Üyileßtirme Projesi ve Kalite emberi
alÝßmalarÝmÝz buna rnek olarak gsterilebilir.

EFQM Mkemmellik Modeli ve BaßarÝlarÝmÝz
1998 EFQM Mkemmellik Modeli Bilim Üla standart
alÝßma modeli olarak kabul edildi.
2004 Mkemmellikte Yetkinlik OnayÝ Bilim ÜlaÕa verildi.
2006 Ulusal Kalite Byk dlÕne lyÝk grldk.
2010 Mkemmellik ModeliÕnin en prestijli dl olan
Mkemmellikte Sreklilik dlÕne lyÝk
grldk. Her  dl de Trk ila sektrnde
alÝnan ilk ve tek EFQM dlleridir.
2011 Hedefimiz: Avrupa Kalite dl ile ynetim
sistemimizi talandÝrmak.

EFQM Mkemmellik Modeli ve Mßterilerimiz
EFQM Mkemmellik ModeliÕnin temeli, paydaßlarÝn
beklenti ve gereksinimlerini belirlemek ve srelerini bunlarÝ
karßÝlamak zere kurgulamaktÝr. EFQM Mkemmellik Modeli
doÛrultusunda paydaßlarÝmÝz arasÝndaki mßterilerimize
zel bir nem veririz. Mßterilerimizin beklenti ve
gereksinimlerini ltÛmz Memnuniyet Anketi, Focus
Grup alÝßmalarÝ, DanÝßma KurullarÝ gibi birok ara kullanÝrÝz;
ancak belki de en nemlisi, TÝbbi TanÝtÝm SorumlularÝmÝz
tarafÝndan gerekleßtirilen hekim ve eczacÝ ziyaretleridir.
Tm bu aralarla alÝnan geri bildirimler, kurulußumuzun
Stratejik PlanÝÕna doÛrudan yansÝmakta ve belirleyici
olmaktadÝr. Stratejik PlanÝmÝzda yer alan faaliyetlerle de
mßterilerimize, onlarÝn beklentilerine paralel rn ve
hizmetler sunmak nceliklerimiz arasÝnda yer alÝr.

EFQM Mkemmellik ModeliÕnin
Kurum Kltr Üindeki Yeri
EFQM Mkemmellik Modeli, bugn Bilim ÜlaÕÝn
misyonunu gerekleßtirecek vizyona ulaßmasÝna yardÝmcÝ
olan bir ynetim yaklaßÝmÝ olarak, kurum kltrnn nemli
bir parasÝdÝr. ncelikle deÛerlerimize baÛlÝ bir tutum ve
davranÝß ierisinde, tm liderlerimiz iß srelerini modele
baÛlÝ kalarak baßarÝlÝ bir ßekilde uygulamakta ve srekli
yaßayan bir ßekilde tutabilmek iin alÝßanlarÝna rnek
olmaktadÝrlar. AyrÝca srekli iyileßtirme, kurumumuzun
deÛißim ynetimini baßarÝlÝ bir ßekilde uygulamasÝ iin ele
aldÝÛÝ temel yaklaßÝmlarÝndan biridir. Bu sebeple tm iß
srelerimizin ele alÝndÝÛÝ deÛerlendirme ve gzden geirme
toplantÝlarÝ ile faaliyetlerimizi her yÝl gzden geirmekte,
gereken iyileßtirmeleri uygulamaya almaktayÝz.

2001 yÝlÝndan beri uyguladÝÛÝmÝz Mßteri Memnuniyeti
Anketleri, 2009 yÝlÝnda memnuniyet dzeyinin %96ÕnÝn
zerine ÝktÝÛÝnÝ gstermektedir.EFQM ModeliÕni baßarÝlÝ bir
ßekilde uyguladÝÛÝmÝzÝn en nemli ve gurur verici
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Kurumsal SorumluluklarÝmÝz

Bilim Üla Kurumsal Ynetim Ülkeleri ile Ynetilir

Bilim Üla olarak srdrlebilirlik alÝßmalarÝmÝzÝn temelini
1998 yÝlÝndan itibaren uygulamaya getiÛimiz EFQM
(European Foundation for Quality Management-Avrupa
Kalite Ynetimi VakfÝ) Mkemmellik Modeli ÝßÝÛÝnda attÝk.
Uzun yÝllardÝr ekonomik, evresel ve sosyal etkilerimizi
lyor ve daha da mkemmeline erißmek zere iyileßtirme
planlarÝ hazÝrlÝyoruz.

Adillik, ßeffaflÝk, hesap verebilirlik, iß etiÛi ilkeleri ve
sorumluluk gibi temel kavramlar erevesindeki ÒBilim Üla
Kurumsal Ynetim ÜlkeleriÓni, ßirket ynetiminin istikrar ve
gven unsuru olacaÛÝ iin ncelikli olarak benimsedik. Ama,
ßirketimizin kurumsal itibarÝnÝ ykseltmek, marka deÛerini
artÝrmak, nitelikli alÝßanlar tarafÝndan daha ok tercih edilmek
ve kaynak maliyetini dßrmek suretiyle srdrlebilirliÛi
saÛlamaktÝr. Bilim ÜlaÕta kurumsal ynetimi baßarÝlÝ olarak
uygulamanÝn ve srekliliÛini saÛlamanÝn, ßirketimizin pay
sahiplerine uzun dnemli deÛer yaratmada ok nemli
olduÛuna inanmaktayÝz.

2006 yÝlÝ sonundan itibaren uygulamaya baßladÝÛÝmÝz Ütibar
Ynetimi Modeli ile kurumumuzun stratejileri arasÝnda
ÒsrdrlebilirlikÓ nemli bir yer almÝßtÝr ve ßirket iinde tm
blmleri temsilen karar yetkisi olan kißilerden olußan ve
Genel Mdr tarafÝndan desteklenen bir Srdrlebilirlik
Kurulu olußturulmußtur. Srdrlebilirlik Kurulumuz,
srdrlebilirlik yaklaßÝmÝnÝn iß stratejilerine entegre olmasÝna
ynelik stratejik planlar yapar, hedefler belirler ve uygulamalarÝ
izleyip deÛerlendirir. Þirket ynetiminde etkin olan kurul ve
direktrlklerin performans gstergelerine srdrlebilirlik
baÛlantÝlÝ gstergeler eklenir ve bu konulardaki performans
ve gelißmeler kurul tarafÝndan takip edilir.

Uygulamaya aldÝÛÝmÝz ÒBilim Üla Kurumsal Ynetim ÜlkeleriÓ
ile Pay Sahipleri ve Ynetim KuruluÕnun sorumluluklarÝ, yapÝsÝ
ve faaliyetleri ile paydaß ve kamuoyuna karßÝ ykmllkler
aÛdaß bir ynetim yaklaßÝmÝ olarak tanÝmlanmÝßtÝr.

ÜtibarÝmÝzÝ ynetmekten
daha nemli bir ißimiz yok!
Bilim Üla olarak sadece kendi sektrmzde deÛil, tm
sektrler arasÝnda kurumumuzun itibarÝnÝ etkin bir ßekilde
ynetme ve bu konuda ÒrnekÓ ßirketler arasÝnda
gsterilme iddiasÝnÝ taßÝyoruz.

Ekonomik, sosyal ve evresel sorumluluklarÝmÝzla ilgili
2010Õda baßlattÝÛÝmÝz pek ok uygulamadan bazÝlarÝ ßunlardÝr:
¥ Birleßmiß Milletler Kresel Ülkeler SzleßmesiÕne imza
atan ilk Trk ila ßirketi olduk.
¥ Trk ila sektrnde bir baßka ilki daha gerekleßtirdik;
Karbon Ayak Üzi Raporumuzu yayÝnladÝk.
¥ Trk ila sektrnn ilk Kurumsal Sorumluluk
RaporuÕnu yayÝnladÝk.
¥ Yeßil bina konseptinde dizayn edilen Bilim Gebze
tesisimiz, Kocaeli Sanayi OdasÝÕnÝn evre dlÕne lyÝk
grld. erkezky ißletmemiz de evre dlÕne sahip.
¥ Kresel ÝsÝnmanÝn karßÝsÝnda daha az ara kullanmak
iin telekonferanslara aÛÝrlÝk verdik.
¥ Eczane poßetlerimizi biyobozunabilir ve tekrar
kullanÝlabilir malzemeden rettirmeye baßladÝk.
¥ Srdrlebilir KalkÝnma DerneÛi, Etik ve Ütibar DerneÛi,
Trkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk DerneÛi, zel Sektr
Gnllleri DerneÛiÕnin aktif yesiyiz.
¥ Tm alÝßanlarÝmÝza Srdrlebilir KalkÝnma
EÛitimleri veriyoruz.
¥ WWF TrkiyeÕnin yesiyiz; hekimler iin kresel iklim
deÛißikliÛine ynelik bilinlendirme eÛitimleri
dzenliyoruz.
¥ Üß ortaklarÝmÝzla evre dostu uygulamalarÝmÝzÝ paylaßÝyor
ve evre konusunda duyarlÝlÝklarÝnÝ artÝrmayÝ
hedefliyoruz.
¥ Gnlllk alÝßmalarÝmÝz ve toplumsal yatÝrÝm
projelerimizle hayata deÛer katÝyoruz.

Þirket iinde kurum itibarÝ farkÝndalÝÛÝnÝn yaratÝlmasÝ iin
olußturduÛumuz Ütibar Elileri*, tm ßirketler iin kÝyaslama
yapÝlacak nitelikte bir platformdur. DiÛer yandan gnlllk
ynetimi kapsamÝnda hayata geirdiÛimiz ve bugn artÝk
bir marka haline gelen Bilim Üla Toplum Gnlllerimiz
tm TrkiyeÕye yayÝlmÝß durumdadÝr. Srdrlebilir
kalkÝnma esaslÝ iß stratejilerini benimseyen Bilim ÜlaÕta,
itibar ynetimi srdrlebilir kalkÝnma kapsamÝnda nemli
bir yer tutmaktadÝr.
Kurumsal ynetim ilkelerine uyumlu ßirket ynetimimiz, iß
etiÛi ve ilkeleri doÛrultusunda Etik Kurul yapÝlanmamÝz, kurum
itibarÝmÝzÝn etkili bir ßekilde ynetilmesindeki nemli hususlar
arasÝndadÝr. Þirketimiz, Òen deÛerli sermayesiÓ olarak
tanÝmladÝÛÝ kurum itibarÝ ile ilgili kurumsal deÛerlerimizi, tm
politika ve srelere indirgemeye ynelik bir vizyon
olußturmußtur. Tm paydaßlarÝmÝzÝ kucaklayacak, toplumsal
duyarlÝlÝklar ile ßirketimiz arasÝndaki kurum itibarÝnÝ ÒgveneÓ
dnßtrecek uzun soluklu bir eylem planÝ hayata geirilmißtir.
Grevi ve stats ne olursa olsun her bir alÝßanÝmÝzÝn
kendi bulunduÛu evrede ßirket itibarÝnÝ temsil ettiÛi
gereÛinden hareketle, ncelikli adÝmÝmÝz ßirketin tm
alÝßanlarÝ nezdinde kurum itibarÝnÝn ynetilmesi konusunda
bir farkÝndalÝk yaratmaktÝr. Bu amala ßirket alÝßanlarÝmÝz
Òi paydaßlaraÓ ayrÝßtÝrÝlmakta ve her bir paydaß grubuna
zgn ÒfarkÝndalÝkÓ programÝ gelißtirilip uygulanmaktadÝr.

Ütibar Elisi kimdir?
BulunduÛu iß evresi ve sosyal evrede kurumun
itibarÝnÝ ykselten, bireysel itibarÝna da duyarlÝ kißi. Toplum
ve kurumda kabul grmß tm etik deÛerlerin, alÝßtÝÛÝ
kurum adÝna paydaßlar kapsamÝnda temsilcisi. alÝßtÝÛÝ
ßirketi ve ßirket alÝßanlarÝnÝ, ßirket ilke ve hedefleri
paralelinde temsil edebilen ve bu alanda yapÝlacak tm
iyileßtirme / yenileßme alÝßmalarÝna bilgi ve deneyimiyle
katkÝda bulunabilen, kurumun szcs olan kißi.

Bu kapsamda ncelikle kurumumuz iinde, etki dzeyi
yksek alÝßanlardan olußan Ütibar Elileri Platformu
olußturulmußtur. Ütibar Elileri PlatformuÕmuzun hedefi
ncelikle BÜÕL (Bilim Üla Liderlik Modeli) iinde yer alan tm
liderleri kapsamak ardÝndan tm kurum alÝßanlarÝnÝ birer
Ütibar Elisi haline getirmektir.
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Etik Ülkeli Ynetim

Üß EtiÛi Ülkelerimiz

¥ Kurumsal deÛerlerimizi gnlk yaßamÝn bir parasÝ
haline getirdiÛimiz lde geleceÛimize gvenle
bakmaktayÝz. Bu deÛerler arasÝndaki Etik Ülkeli Ynetim,
en hassasiyetle sahiplendiÛimiz deÛerlerimizden biridir.

1.1
2.2
3.3
4.4

¥ Etik Ülkeli Ynetim yaklaßÝmÝmÝz; uzun yÝllar baßarÝlÝ
bir ßekilde faaliyetlerimizi srdrrken, olußan kurumsal
deÛerlerimiz ve alÝßma prensiplerimiz, ayrÝca yesi
bulunduÛumuz ÜEÜSÕin KÝlavuzlarÝ, SaÛlÝk BakanlÝÛÝ
TanÝtÝm YnetmeliÛi ve etik iß yaßamÝ ile ilgili mevzuat
dikkate alÝnarak hazÝrlanmÝßtÝr. Üß EtiÛi KurallarÝmÝz,
kurulußumuzu ve alÝßanlarÝmÝzÝ korumanÝn yanÝ sÝra,
tm karar ve faaliyetlerimizde belirleyici olan kanunlarÝn,
dzenlemelerin ve prosedrlerin tesinde bizlere yol
gsteren bir kÝlavuz niteliÛindedir.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

¥ Kurulußumuzun paydaßlarÝ ve ilißkide olduÛu tm
nc ßahÝslarla arasÝnda kurulan gven ilißkisinin
korunmasÝ ve daha da glendirilmesinde de nemli
rol oynayan Üß EtiÛi kurallarÝmÝz; Üß EtiÛi Ülkeleri ve
PolitikalarÝ olmak zere 2 blmden olußmaktadÝr.

DOÚRU VE DRST OLMAK
BÜLGÜLERÜN GÜZLÜLÜÚÜNÜ SAÚLAMAK
IKAR ATIÞMASINA GÜRMEKTEN KAINMAK
PAYDAÞLARIMIZA KARÞI SORUMLULUKLARIMIZI
YERÜNE GETÜRMEK
Yasalara KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
alÝßanlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Mßterilerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
HissedarlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Tedariki ve Üßbirliklerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Rakiplerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Topluma, evreye ve ÜnsanlÝÛa KarßÝ
SorumluluklarÝmÝz
Bilim Üla A.ÞÕ yi temsilden Kaynaklanan
SorumluluklarÝmÝz

Üß EtiÛi Ülkelerimiz; faaliyet gsterdiÛimiz her yerde
koruyacaÛÝmÝz deÛerleri ve paydaßlarÝmÝza karßÝ
sorumluluklarÝmÝzÝ zetler. Bilim Üla Etik Ülkelerle
Ynetim PrensipleriÕne www.bilimilac.com.tr
adresinden ulaßabilirsiniz.

12

Üß EtiÛi Ülkerimizi Destekleyen Prensiplerimiz
1.1
2.2
3.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.4
5.5

ADÜL REKABET KOÞULLARININ OLUÞTURULMASI
ÞÜRKETLE ÜLGÜLÜ SIRLARIN SAKLANMASI
IKAR DENGESÜNÜN G ZETÜLMESÜ
Ýkar Ülißkisi Üinde Yer Almamak
Grev ve Yetkileri DoÛru Kullanmak
Kuruluß KaynaklarÝnÝ DoÛru Kullanmak
PaydaßlarÝmÝz ile DoÛru Ülißkiler Kurmak
BasÝnla Ülißkilerde zenli Davranmak
Kurulußu DoÛru Temsil Etmek
AÚDAÞ VE ADÜL BÜR ALIÞMA
ORTAMININ OLUÞTURULMASI
HEDÜYE VERME VE KABUL ETME PRENSÜPLERÜ

¥ Etik Ülkeli Ynetim anlayÝßÝmÝz, kurulußumuzun
Ynetim Kurulu ve yeleri dahil olmak zere, tm
yneticilerini ve alÝßanlarÝnÝ kapsar. Üß etiÛi ilkeleri ve
politikalarÝna uygunluÛun saÛlanmasÝndan tm
yneticilerimiz sorumludur. Ynetim Kurulu BaßkanÝÕmÝz
tarafÝndan Üß EtiÛi ProsedrÕnn ißleyißini saÛlamak
zere Etik Kurul olußturulur. alÝßanlarÝn etik ilkeler ile
ilgili gndelik iß yaßamÝnda karßÝlaßtÝklarÝ sorunlar,
alÝßanlar, tedarikiler, mßteriler tarafÝndan ulaßtÝrÝlan
etik konulu bildirim ve ßikayetler, Etik KuruluÕmuzda
grßlr. Etik KuruluÕmuzun alÝßmalarÝna temel
olußturacak Üß EtiÛi Ülkeleri ve PolitikalarÝ; yasalar,
toplumsal deÛerler ve kuruluß deÛerleri gz nnde
bulundurularak aldÝÛÝ kararlarÝ doÛrudan Ynetim
Kurulu BaßkanÝÕmÝza raporlar. Kararlar, Ynetim Kurulu
BaßkanÝÕmÝzÝn onayÝ ile uygulamaya alÝnÝr.
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II. B LM Ülkelerimiz
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Etik ilkeli ynetim anlayÝßÝmÝzÝn bir uzantÝsÝ olarak
taahhtlerimiz;

durumlarda ve, politika/srelerde sapma olduÛunu
gzlemlediÛimiz durumlarda, kime, hangi yntemle
danÝßmamÝz gerektiÛi, nasÝl bildirimde bulunmamÝz
gerektiÛi konularÝnda bize yardÝmcÝ olmak zere
hazÝrlanmÝßtÝr.

Hizmet verdiÛimiz kißi ve kurumlar baßta olmak zere
tm paydaßlarÝmÝzla olan tm ilißkilerimizde itibarÝmÝzÝ,
Bilim ÜlaÕa duyulan gven ve saygÝyÝ en st dzeyde
korumak ve artÝrmak amacÝyla insana saygÝlÝ, doÛruluk
ve drstlk kurallarÝna baÛlÝ, Ýkar atÝßmalarÝndan
kaÝnan, genel ahlak ve hukuka uygun tutum ve davranÝß
ierisinde hareket ederiz.

Uyum Kurulu
Bilim Üla Ynetim Kurulu BaßkanÝ tarafÝndan atanan
bir baßkan ve drt ye Uyum KuruluÕmuzu olußturur.
Uyum Kurulu'muz, doÛrudan Bilim Üla Ynetim Kurulu
BaßkanÝÕna karßÝ sorumludur.

Bilim Üla iß etiÛi ilkelerinin baßÝnda gelen ÒdoÛru ve
drstÓ olmayÝ aßaÛÝdaki kurallarÝ izleyerek saÛlarÝz:

Uyum Kurulu'muz, ßirketin ve tm alÝßanlarÝnÝn,
ßirketin yasa ve ynetmeliklerinden gelen
sorumluluklarÝnÝ tam ve eksiksiz olarak yerine
getirmesinden en st dzeyde sorumludur. Uyum
Kurulu BaßkanÝ, ßirketimizin deÛerlerine baÛlÝ kalarak
srdrdÛ alÝßmalarda, Ülkelerimiz'de yer alan model,
kural ve prensiplerin tam ve eksiksiz uygulanmasÝnÝ
gzetir ve saÛlar.

¥ Tm faaliyet ve ißlemlerimizi T.C. yasalarÝ ve
milletlerarasÝ hukuk kurallarÝ erevesinde yrtr,
yasal dzenleyici kurum ve kurulußlara doÛru, tam
ve anlaßÝlabilir bilgileri zamanÝnda sunarÝz.
¥ Tm faaliyet ve ißlemlerimizi yrtrken, her trl
kamu kurum ve kurulußu, idari olußum, sivil toplum
rgt veya siyasi partiye herhangi bir menfaat
beklentisi olmaksÝzÝn eßit mesafede yer alÝr ve bu
sorumluluk bilinci ile ykmllklerimizi
yerine getiririz.
¥ Hibir ißlem ve dzenleme, Bilim Üla i ve dÝß denetim
sistemini devre dÝßÝ bÝrakacak ßekilde yapÝlandÝrÝlmaz.
Hibir amala gerek dÝßÝ kayÝt yapÝlmaz.
¥ Mßteri zaaflarÝndan yararlanmayÝz; talep ettikleri
konuda yanlÝß, eksik veya yanÝltÝcÝ bilgi vermeyiz.
¥ Þirket politika, ynetmelik ve prosedrlerine uyarÝz.
¥ Tm faaliyetlerimizi vizyonumuz, misyonumuz
doÛrultusunda planlar ve yrtrz.
¥ Karar alÝrken ve faaliyetlerimizi yrtrken
deÛerlerimiz ve iß etiÛi ilkelerimizi unutmayÝz.

Uyum Kurulu'muz (maddi, finansal, cevresel,
toplumsal, rn kalitesi, hizmet kalitesi ile ilgili) olasÝ
ßpheli ya da gerekleßmiß riskleri Ülkelerimiz'de yer alan
konularda ßirket, alÝßanlar ya da kamu dzeni iin risk
olußturan ihmal baßvurularÝnÝ inceler ve gerektiÛi
takdirde, konunun uzmanÝ kißilerden de destek alabilir.
Her koßulda Bilim Üla deÛerlerine baÛlÝ kalmak ve etik
ilke prensiplerimizden olan ÒdoÛru ve drst olmakÓ
amacÝyla kltr glendirmek, eÛitimler verilmesini
saÛlamak ve iletißim faaliyetlerini ynetmek Uyum
KuruluÕmuzun temel grevleri arasÝndadÝr.
Uyum KuruluÕna Bildirim

UYUM PROGRAMI

alÝßanlarÝmÝz, Uyum KuruluÕna yazÝlÝ veya
szl danÝßabilir, ancak, bildirimde bulunan
alÝßanÝmÝza dnß yapÝlabilmesi ve/veya baßvuru
konusunun eksiksiz deÛerlendirilebilmesi iin yazÝlÝ
baßvuru tercih edilir. Sorular ve bildirimler iin
Uyum KuruluÕna; Bilimportal,
Bilim Üla internet sitesi (www.bilimilac.com.tr)
kurul e-mail adresi (uyum@bilimilac.com)
Uyum Kurulu BaßkanÝ telefonu (0212-365 15 16) ve
posta adresi (Bilim Üla Maslak Mahallesi Smer
Sokak No.4 34398 Þißli Üstanbul) kullanÝlarak baßvuru
yapÝlabilir.

Üß yapma modellerimiz, doÛruluk ve drstlkten
sapmadan iß etiÛi kural ve politikalarÝna uygun
davranmak konusundaki sorumluluÛumuzu bize
hatÝrlatÝr. DoÛruluk ve drstlk sÝnÝrlarÝnÝ zorlamadan
iß yapmak ve karar almak, tm alÝßanlarÝmÝzÝn ortak
sorumluluÛudur.
Uyum ProgramÝ, Bilim Üla Ynetim Kurulu tarafÝndan,
alÝßanlarÝmÝza yardÝmcÝ olmak iin, yasalara, EFQM ve
Ütibar Ynetim Modellerimize, Üß EtiÛi ilke ve
prensiplerimize uygun doÛru davranÝßlarÝ desteklemek,
kußku duyulduÛunda danÝßÝlmak ve baßvurulmak zere
yapÝlandÝrÝlmÝß ve yrrlÛe konulmußtur. Bu Uyum
ProgramÝ, baÛlÝ bulunduÛumuz yneticimiz de dahil
olmak zere tm iletißim ortamlarÝndan saÛladÝÛÝmÝz
bilgileri yeterli grmediÛimiz durumlarda, Bilim ÜlaÕta
planlananlar ve yapÝlanlar arasÝnda bir uyumsuzluk
olduÛunu dßndÛmz veya kararsÝz olduÛumuz
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Yasalara karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝ yerine getirmek iin;
tm faaliyetlerimizi T.C. yasa, ynetmelik ve diÛer hukuk
kurallarÝ ile uluslararasÝ geerliliÛi olan hukuk kurallarÝ
erevesinde yrtrz.

UYUM KURULUÕNA BAÞVURANLARIN GVENCESÜ
ve GÜZLÜLÜK
Bilim Üla Uyum KuruluÕna baßvuran her alÝßanÝmÝzÝn
iß gvencesi saÛlanÝr; kißisel bilgileri gizli tutulur. Yasal
aÝdan gerekli olduÛu durumlarda, bu bilgi sadece
gizliliÛe uyularak kamu yetkilileri ile paylaßÝlÝr.

Mßterilerimize karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝ nemser,
mßteri memnuniyetini en nemli hedeflerimizden biri
olarak grrz.

ÞEFFAFLIK, AIK KAPI POLÜTÜKAMIZ

HissedarlarÝmÝza karßÝ sorumlu olduÛumuzun bilinciyle
hareket eder, srekli ve srdrlebilir deÛer yaratmayÝ
hedefleriz.

Bilim ÜlaÕta ßeffaflÝk, tm paydaßlar ile karßÝlÝklÝ aÝk,
ßeffaf ve gvene dayalÝ bir iß ilißkisi anlamÝna
gelmektedir. Bu yaklaßÝm doÛrultusunda, tm
paydaßlarÝmÝzÝn aÝklÝk beklentilerine yanÝt vererek;
kurumsal sorumluluk raporu ile de ekonomik, evresel
ve toplum boyutundaki uygulamalarÝmÝzÝ kamuoyu ile
de paylaßmaktayÝz.

Tedariki ve ißbirliklerimize karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝ
yerine getirmeye zen gsterir, kazan-kazan ilkesi
doÛrultusunda hareket eder, ißbirliÛi yapÝlan tm
paydaßlarÝn gizli bilgilerini korumaya dikkat ederiz.
Rakiplerimize karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝn farkÝnda olarak
haksÝz rekabete yol aacak ißbirliklerine girmeyiz.
Topluma, evreye ve insanlÝÛa karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝ
nemser; iyi bir vatandaß olma bilinciyle topluma katkÝ
saÛlamaya, toplumsal konularda nc olarak duyarlÝ bir
ßekilde hareket etmeye alÝßÝrÝz.

Bununla birlikte, alÝßanlarÝmÝzÝn kendilerini en yksek
seviyede ve en gvenli ßekilde ifade edebilmeleri iin
birok iletißim aracÝ dizayn edilmißtir. Spesifik olarak
olußturduÛumuz ÒaÝk kapÝ toplantÝlarÝÓ uygulamamÝz
ile alÝßanlarÝmÝz paylaßmak istediÛi her trl konu ile
ilgili tm st dzey yneticilerimiz ile bire bir grßme
olanaklarÝna sahiptir. AyrÝca, alÝßanlarÝmÝzÝn etik
uygulamalar ile ilgili paylaßmak istediÛi dßnce, kaygÝ
veya bilgi paylaßÝmÝ iin ayrÝ bir telefon ve e-mail hattÝ
bulunmaktadÝr. alÝßanlarÝmÝz, yukarÝda tariflenen
durumlar dÝßÝnda, Ünsan KaynaklarÝ veya ßirketimiz
ierisindeki tm yneticilerimizle gizlilik erevesinde
sorunlarÝnÝ veya dßncelerini paylaßabilirler ve zm
odaklÝ bir yaklaßÝmla karßÝlaßÝrlar.

Tm faaliyetlerimizde evre boyutunu deÛerlendirir,
evreyi koruyacak ve gelißtirecek nlemleri alÝrÝz.
alÝßanlar olarak Bilim ÜlaÕÝ temsil sorumluluÛumuzun
bilinci ile hareket eder, Bilim ÜlaÕÝn kurumsal itibarÝnÝ ve
markasÝnÝ korumak iin zerimize dßen grevleri yerine
getiririz. Bilim ÜlaÕÝ risk altÝna sokabilecek ve/veya hukuk
dÝßÝna itebilecek davranÝß ve beyanlardan kaÝnÝrÝz.
Kurulußumuzu temsilen bulunduÛumuz ortamlarda Bilim
Üla iin ifade edilen grß ve dßnceleri dinleyip en kÝsa
zamanda yetkililere bildiririz.

DÜKKAT: Bir etkinlik, eylem ya da kararÝ Òciddi
sonularÓ doÛuracaksa Uyum KuruluÕna
bildirmemiz beklenmektedir. Ciddi sonular
doÛurup doÛurmadÝÛÝna karar vermek iin
kendinize ßu sorularÝ sorunuz.

DoÛru ve drst olmak, bilgilerin gizliliÛini korumak
ve Ýkar atÝßmasÝndan uzak durmanÝn sorumluluklarÝmÝz
arasÝnda olduÛunu bilerek hareket ederiz.

¥ Meydana gelen eylem yasalara, Üß EtiÛi kural
ve politikalarÝmÝza, BilimÕin izgisiÕne aykÝrÝ mÝ?
¥ Bilinli bir hata mÝ, sistematik bir hata mÝ?
Eyleme herhangi bir ynetici dahil mi?
Eylem alÝßanlar, ßirket ya da kamu iin tehlikeli,
saÛlÝk veya gvenlik riskleri olußturuyor mu?

Soru: Yneticimin son aldÝÛÝ bazÝ kararlarÝn
rakiplerimizin uygulamalarÝndan farklÝ olmamasÝna
raÛmen Ülkelerimizin dÝßÝnda olduÛunu dßnyorum.
Kendisine bunu belirttim; beni ciddiye almadÝ. Ne
yapmalÝyÝm?

¥ OlasÝ sonularÝ nelerdir?
OlayÝn ciddi olup olmadÝÛÝna karar
veremiyorsanÝz Uyum KuruluÕnu haberdar ediniz.

YanÝt: ÒCiddi SonularÓ kutusunu bir kez
daha okuyun. KußkularÝnÝz devam ediyorsa,
Etik KurulÕa veya Uyum KuruluÕna baßvurun.

ALIÞANLAR OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ
alÝßanlar olarak kendimize, kurulußumuza ve tm
paydaßlarÝmÝza karßÝ sorumluluklarÝmÝz olduÛunu bilir ve
bu bilinle hareket ederiz.
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ÜLA SEKT R VE PAZAR ÜLÜÞKÜLERÜMÜZ
Taahhtlerimiz
Hizmet verdiÛimiz kißi ve kurumlar baßta olmak zere
tm paydaßlarÝmÝzla olan tm ilißkilerimizde itibarÝmÝzÝ,
Bilim ÜlaÕa duyulan gven ve saygÝyÝ en st dzeyde
korumak ve artÝrmak amacÝyla insana saygÝlÝ, doÛruluk
ve drstlk kurallarÝna baÛlÝ, Ýkar atÝßmalarÝndan
kaÝnan, genel ahlak ve hukuka uygun tutum ve davranÝß
ierisinde bulunarak pazarda rekabet ederiz.

Bilim ila olarak, bu amalara eksiksiz destek
olabilmek iin tm faaliyetlerimizi, Trkiye
CumhuriyetiÕnin yasa, ynetmelik ve diÛer hukuk kurallarÝ
ile uluslararasÝ geerliliÛi olan hukuk kurallarÝ erevesinde
yrtrz. Yasa ve hukuk kurallarÝnÝ dzenleyen,
uygulayan ve denetleyen Kurum ve Kurulußlar ile ilißkileri,
bu kurallara uygunluk, doÛruluk ve tutarlÝk iinde
yrtrz. Bilim ÜlaÕÝn sektr ve pazara ynelik
politikalarÝn olußturulmasÝndaki kaynaklar arasÝnda yer
alan; SaÛlÝk BakanlÝÛÝ TanÝtÝm YnetmeliÛi, SaÛlÝk
Uygulama TalimatÝ ve Üla Endstrisi Üßveren SendikasÝ
TanÝtÝm Ynetmeliklerini daha detaylÝ olarak;
www.saglikbakanligi.gov.tr ve www.ieis.org.tr
adreslerinden inceleyebiliriz.

Mßterilerimize, rakiplerimize ve paydaßlarÝmÝza karßÝ
sorumluluklarÝmÝzÝ eksiksiz yerine getirmek iin;
¥ Trkiye Cumhuriyeti tm saÛlÝk yasa ve
ynetmeliklerine ve yesi bulunduÛumuz endstri
meslek kurulußlarÝnÝn ynetmeliklerine uygun
hareket ederiz.
¥ Mkemmel bir hizmet dzeyini srdrebilmek iin
mßterilerimizin ihtiya ve memnuniyetini
nemseriz. Mßteri Memnuniyetini her dnem
daha st dzeye ÝkarmayÝ temel iß hedeflerimizden
biri kabul ederiz.
¥ Faaliyetlerimizde paydaß beklentilerini dengede
tutarak, mßterinin hizmet veya rnlerden
kaynaklanan ihtiya, talep ve ßikayetlerine yasal
prosedr ve ynetmelikler dahilinde, en kÝsa zamanda,
en doÛru ßekilde cevap vermeye ve bu konuda
proaktif zmler getirmeye alÝßan bir yaklaßÝm
benimseriz.
¥ ÜßbirliÛi yaptÝÛÝmÝz tm paydaßlarÝmÝzÝn gizli bilgilerini
zenle koruruz.
¥ rnlerimizi gvenlik, kalite ve performans
aÝsÝndan izleriz.
¥ Hkmet yetkilileri ve iß ortaklarÝyla etiÛe uygun
ve iyi niyetli ilißkiler kurarÝz.
¥ Tm anti-trst ve rekabet yasalarÝna uyarÝz.
¥ Ticari bilgileri mevzuata uygun ßekilde toplarÝz.
¥ Gmrk ve anti-boykot yasalarÝna uyarÝz.
¥ Hkmet yetkililerine ya da iß ortaklarÝna yasalara
aykÝrÝ demeler yapmayÝz ve uygun olmayan
hediyeler ya da aÛÝrlama teklif etmez, byle teklifleri
kabul de etmeyiz.

ETÜK TANITIM FAALÜYETLERÜ VE
SAÚLIK ALIÞANLARIYLA ÜLÜÞKÜLER
TanÝtÝm faaliyetlerimiz ve saÛlÝk alÝßanlarÝ ile
kurduÛumuz ilißkiler, ßirket itibarÝmÝzÝ ve saygÝnlÝÛÝmÝzÝ
en yakÝndan etkileyen unsurlardÝr. Doktor, hemßire ve
eczacÝlar baßta olmak zere saÛlÝk alÝßanlarÝ ile tanÝtÝm,
eÛitim ve ticari de olmak zere tm faaliyetleri ieren
ilißkilerimizi dzenleyen ve sÝkÝ takip ettiÛimiz yasa ve
ynetmelikler mevcuttur. Bu ilißkilerimizi ynetmek
iin ßu ynetmelik ve kurallara baßvurmaktayÝz:
¥
¥
¥
¥

SaÛlÝk BakanlÝÛÝ TanÝtÝm YnetmeliÛi
SaÛlÝk BakanlÝÛÝ SaÛlÝk Uygulama TalimatÝ
Üla Endstrisi Üßveren SendikasÝ (ÜEÜS) TanÝtÝm Klavuzu
Bilim Üla Etik Ülkelerle Ynetim KÝlavuzu

Tm alÝßanlarÝmÝzÝn bu kural ve ynetmelikleri iyi
anlamasÝ ve iselleßtirmesini bekleriz.

SAÚLIK MEVZUATI: YASALAR VE Y NETMELÜKLER

TanÝtÝm faaliyetlerimizde kullandÝÛÝmÝz malzeme, mesaj
ve uygulamalarda ßu unsurlara nemle dikkat ederiz:

Bilim Üla, rnlerin nihai kullanÝcÝsÝ, kullanÝlacak olan
rne karar veren kißi ve/veya kurum ve kullanÝlan
rnn bedelini deyen kurumun birbirlerinden farklÝ
olduÛu zel bir sektrde faaliyet gstermektedir. DoÛasÝ
gereÛi bu sektr;

¥ ÜerdiÛi tm bilgiler doÛru olacak. Ületilen kißi ve
kurumlarÝ yanÝltÝcÝ olmayacak.
¥ KullandÝÛÝmÝz tm bilgi ve veriler bilimsel kanÝta
dayalÝ olacak.
¥ EFQM de dahil olmak zere Bilim ÜlaÕÝn yasal kalite
standartlarÝna uygun olacak.

¥ Tedaviye ilißkin bilimsel akÝlcÝ kararlarÝn herhangi bir
nedenle olumsuz etkilenmesi engellemek,
¥ Hasta ve saÛlÝk kurumlarÝnÝ korumak,
¥ Hizmet kalitesini artÝrmak,
¥ Devlet zerinde olußacak saÛlÝk harcama ykn
makul dzeylerde tutabilmek,
¥ OlasÝ suistimalleri ortadan kaldÝrmak,
amalarÝyla bir dizi yasa ve ynetmeliÛe tbidir.

Pazarlama, tanÝtÝm, medikal ve yasal mevzuatlarla
ilgili departmanlarda grev alan alÝßanlarÝmÝz, bu yasa
ve ynetmelikleri ok iyi bilir ve kararlÝ bir ßekilde her
koßulda uygular ve takip ederler.
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bilgisini, konusunda uzman olan eÛitimcilerimiz aracÝlÝÛÝ
ile aktarÝrÝz. Hem politikalarÝmÝz hem de yasalar ve
ynetmelikler gereÛi, rnlerimizin kalitesi, gvenliÛi
ve etkililiÛi ile ilißkili tm bildirimleri izler ve gereklilik
arz etmesi durumunda ilgili makamlara bildiririz.

Soru: Bir ilacÝmÝzÝn rakibine ait 2004 tarihli
literatrde, ilacÝn ticari adÝ verilerek FDA tarafÝndan
askÝya alÝndÝÛÝ belirtiliyor. (Bu kararÝn 2009 yÝlÝnda
kaldÝrÝldÝÛÝnÝ biliyoruz.). Ama yayÝn ortada. YazÝnÝn
tarihini de belirterek bu literatr rakip ilacÝ
reeteleyen hekimlerle paylaßmam etik tanÝtÝm
prensiplerimize aykÝrÝ mÝdÝr?

Sz konusu bildirimi alan alÝßanÝmÝz, 24 saat iinde
ilgili blmlere ve sorumlularÝna telefon ve e-posta yolu
ile bildirimi iletir. rn gvenliÛinden ve/veya
kalitesinden sorumlu blmlerimiz, bildirimi yapan kißi
ile gerektiÛinde tekrar temasa geerek konunun
ayrÝntÝlarÝnÝ alÝr ve ilgili sreleri baßlatÝr.

YanÝt: Bizim bir ilacÝmÝz hakkÝnda byle
bir ÒliteratrÓ hekimlerle paylaßÝlsa, bizim
tepkimizin ne olacaÛÝnÝ dßnn. SaÛlÝk
BakanlÝÛÝ TanÝtÝm YnetmeliÛi ve ÜEÜS
TanÝtÝm KÝlavuzu, tanÝtÝmda kullanÝlacak
verilerin gncel ve doÛru olmasÝnÝ ßart
koßar. Bilim Üla Üß EtiÛi Ülkeleri arasÝnda yer
alan Rakiplere KarßÝ SorumluluklarÝmÝz da
drst rekabet etmemizi istemektedir. Bu
literatr kullanmamalÝyÝz.

rn gvenliÛini ilgilendiren bildirimleri
deÛerlendirdikten sonra ilgili yasa ve ynetmelikler
doÛrultusunda resmi otoriteye raporlama yapar,
gerektiÛinde ek nlemler alabilmek iin baßvuru yaparÝz.
rnn kalitesini ilgilendiren bildirimlerde ihtiya
duyulan analizleri ve deÛerlendirmeleri yapar, geri
bildirim saÛlar, gerekli ise izin alarak iyileßtirmeler
yaparÝz.

RNLERÜMÜZÜN KALÜTESÜ

rnlerimizin gvenliliÛini ve kalitesini arttÝrmaya
ynelik olarak yrttÛmz periyodik
deÛerlendirmeler, stabilite alÝßmalarÝ, iyileßtirme
alÝßmalarÝ ile gelißtirme abalarÝmÝzÝ srekli kÝlarÝz.

rnlerimizin GvenliliÛinin, PerformansÝnÝn ve
Kalitesinin Üzlenmesi temel grevlerimizdir. Bu
politikamÝzÝn nceliÛinde hasta gvenliÛi yer alÝr.
Bilim Üla srdrlebilirlik politikamÝz kapsamÝnda,
hesabÝnÝ veremeyeceÛimiz hibir ißin altÝna imza
atmayÝz, uygulamaya almayÝz.

Soru: Hafta sonlarÝ yaptÝÛÝmÝz aile ziyaretlerinden
birinde, bizim rnmz srekli olarak kullanan bir
yakÝnÝm son aldÝÛÝ rnmzde renk deÛißikliÛi fark
ettiÛini syledi. Ne yapmalÝyÝm?

RuhsatlandÝrma srecini takiben tketicinin
kullanÝmÝna sunduÛumuz rnlerimizin, ne lde etkili
ve gvenli olduÛunu, kolay uygulanabilir olup
olmadÝÛÝnÝ deÛerlendirir, aldÝÛÝmÝz geri bildirimlere
zen gsterir ve gerektiÛinde iyileßtirmeler yaparÝz.
rnlerimiz ile ilgili bilimsel gelißmeleri ieren yayÝnlarÝ
ve deÛerlendirmeleri yakÝndan izler, saÛlÝk mesleÛi
mensuplarÝna, resmi otoritelere ve hastalarla
uygulayÝcÝlara, rnlerimizin risk ve faydalarÝ hakkÝnda
gncel, dengeli ve kaliteli bilgiler saÛlamaya alÝßÝrÝz.

YanÝt: rnlerimizin kalitesi ve gvenliliÛi
ile ilgili endiße uyandÝrabilecek her trl
bildirimi ßirketimizde alÝßan konunun
uzmanlarÝna iletmeniz gerekir. Konunun
Ûrenme ßekli, aciliyeti, ciddiyeti ve ilgisi
konusundaki dßncelerinizden baÛÝmsÝz
olarak, bildirimi aldÝÛÝnÝzdan sonraki 24
saat ierisinde, ilgili formlar aracÝlÝÛÝ ile
durumu sorumlularÝmÝza iletmeniz etik ve
yasal sorumluluÛunuzdur.

rnlerimizin gvenlik profilini sadece
ruhsatlandÝrma sreci ncesi ile sÝnÝrlÝ tutmaz, piyasaya
sunduktan sonra da izler ve gereken iyileßtirme,
gelißtirme ve bilgilendirmeleri yaparÝz. rnlerimiz
hakkÝnda mmkn olduÛunca geniß bilgi sahibi olmaya
alÝßÝrÝz. Bu amala, hastalar ve saÛlÝk mesleÛi mensuplarÝ
gibi paydaßlarÝmÝzÝn ilk planda ulaßabileceÛi baßta TÝbbi
TanÝtÝm SorumlularÝmÝz , ofis alÝßanlarÝmÝz , gvenlik
ve santral grevlilerimiz olmak zere Bilim Üla
alÝßanlarÝna (oryantasyon dnemlerinden baßlayarak),
rnlerimizin gvenliliÛi, kalitesi ya da performansÝ ile
ilgili bir bildirim aldÝklarÝnda ne yapmalarÝ gerektiÛi
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RN BÜLGÜ VE DENEYÜMLERÜNÜN PAYLAÞILMASI

HASTA BÜLGÜLERÜNÜN GÜZLÜLÜÚÜ

Bilim Üla olarak ruhsatlÝ tm rnlerimizin fayda ve
risk profillerini dikkatli bir ßekilde, periyodik olarak izler
ve korunmasÝnÝ saÛlarÝz.

Faaliyetlerimiz sÝrasÝnda elde edilen veya bize
ulaßtÝrÝlan hasta bilgilerini gizli tutarÝz. Tm
alÝßanlarÝmÝz, tedarikilerimiz ve Bilim Üla ile birlikte
alÝßan ßirketler, bize emanet edilen bu bilgilerin
gizliliÛini korumaya ve gvenliÛini saÛlamaya zen
gsteririz.

Mevcut yasa ve ynetmeliklerin izin verdiÛi sÝnÝrlar
iinde, rn bilgilerimizin kullanÝcÝlara (ve/veya
uygulayÝcÝlara), saÛlÝk alÝßanlarÝna, resmi otoriteye
zamanÝnda ve eksiksiz iletilmesine azami zen gsteririz.

RÞVET VE YOLSUZLUK

Hem Trkiye, hem de ihracat yapÝlan lkelerde ilgili
tm kißileri, rnlerimizin kullanÝmÝ, gvenliliÛi,
kullanÝlmamasÝ gereken durumlarÝ, zel kullanÝm
durumlarÝ (gebelik, st verme dnemi gibi) ve yan
etkileri gibi zellikleri konusunda bilgilendiririz.

Tm faaliyetlerimizi yasa, ynetmelik ve diÛer ulusal
ve uluslararasÝ hukuk kurallarÝ erevesinde yrtrz.
Yasa ve hukuk kurallarÝnÝ dzenleyen, uygulayan ve
denetleyen kurum ve kurulußlar ile ilißkilerimizi de bu
kurallara uygun, doÛru ve tutarlÝ biimde yrtrz.
Bilim Üla, mal ve hizmet satÝmÝnda ve alÝmÝnda avantaj
saÛlama ya da resmi makamlar yardÝmÝyla ßirketimize
usulsz menfaat saÛlama niyetiyle herhangi bir kißiye
herhangi bir ßey vermeyi veya herhangi bir deme
yapmayÝ yasaklamaktadÝr.

Ülgili yasa ve ynetmelikler erevesinde bu bilgileri
aßaÛÝdaki farklÝ yollardan sunarÝz:
¥ Ambalaj ierikleri (prospekts veya kullanma talimatlarÝ);
¥ Doktorlara, EczacÝlara ve diÛer saÛlÝk alÝßanlarÝna
ynelik olarak ÒSayÝn SaÛlÝk MesleÛi MensuplarÝÓ
mektuplarÝ;
¥ EÛitim ve/veya basÝlÝ tanÝtÝm malzemeleri;
¥ TÝbbi TanÝtÝm SorumlularÝmÝz gibi temsilcilerimizin
sunumlarÝ;
¥ Ülgili bilimsel yayÝnlarÝn paylaßÝmÝ (literatr, kongre
bildirisi vb gibi);
¥ Resmi otoriteye sunulan raporlamalar
(farmakovijilans raporlarÝ, stabilite sonularÝ vb gibi).

Etkinliklerimiz sÝrasÝnda rßvet ve yolsuzluk
konularÝna ayrÝ bir zen gsteririz.
Kamu grevlilerine, onlarÝn kararlarÝnÝ etkileme niyeti
taßÝyan veya bu ynde algÝlanabilecek hibir deme
yapÝlmamasÝ, hediye veya hizmet verilmemesi bizim
iin esastÝr.
Tm alÝßanlarÝmÝzÝn, danÝßmanlarÝmÝzÝn, aracÝlarÝn
ve diÛer temsilcilerimizin doÛrudan ya da dolaylÝ olarak
ticari rßvete karÝßmasÝ yasaklanmÝßtÝr.

PaylaßÝlan bu bilgilerin bilimsel bilgilerle tutarlÝ olmasÝ
ve yanÝltÝcÝ olmamasÝ gerekir. Bu nedenle, mevcut
bilgilerde bir deÛißiklik olmasÝ gerekli yasal sreleri
hÝzla tamamlayarak, bilgilerin srekli gncel kalmasÝnÝ
ve paylaßÝlmasÝnÝ saÛlarÝz.

Soru: Grevim gereÛi farklÝ blgelerde farklÝ
mßterilere ziyaretler yapÝyorum. BazÝ mßteri
ziyaretlerimde Ònormal ticari uygulamaÓ
kavramÝnÝn kißilere gre farklÝ yorumlanabildiÛini
gryorum. Bir mßterim iin rßvet olarak
algÝlanabilen bir davranÝß baßka biri iin geleneksel
bir iß yapÝß ßekli. Bunun ayÝrÝmÝnÝ nasÝl yapmalÝyÝm?

Soru: rnmz kullanan bir hasta ortaya Ýkan
bir yan etkiyi bize bildirmek istiyor. Ancak adÝnÝn kayÝt
altÝna alÝnmasÝnÝ istemiyor. Ne yapmalÝyÝm?

YanÝt: Bilim Üla adÝna haksÝz ticari
avantaj kazanmak amacÝyla bir kamu
grevlisine, saÛlÝk alÝßanÝna ya da baßka
bir kißiye herhangi bir deme ya da Ýkar
saÛlamamalÝsÝnÝz. Bilim ÜlaÕÝn Etik Ülkeli
Ynetim anlayÝßÝ erevesinde ilgili tm
yasa, ynetmelik ve prosedrlere uymanÝz
gerekir. Konu hakkÝnda yardÝma
ihtiyacÝnÝz olduÛunda aÝk kapÝ
sistematiÛimiz doÛrultusunda st
yneticileriniz ile grßebilirsiniz. Daha
ayrÝntÝlÝ bilgiye ihtiya duyarsanÝz,
firmamÝz bnyesindeki Etik Kurula veya
Hukuk Blmmze danÝßabilirsiniz.

YanÝt: Hasta yan etki bildirimleri
ßirketlere deÛil, tedaviyi yrten hekime
veya eczacÝya yapÝlmalÝ, biz bilgiyi ßirket
olarak saÛlÝk mesleÛi mensubundan
almalÝyÝz. Hasta bilgileri hekimler
tarafÝndan yasal olarak belirtilmiß
kodlama ile tutulur. HastanÝn belirttiÛi
etkinin yan etki veya bir hastalÝk belirtisi
olup olmadÝÛÝnÝn kararÝnÝ tedaviyi yrten
hekim karar verebilir. Hastaya durumu
aÝklayÝn, hekimine, mmkn deÛilse ilacÝ
aldÝÛÝ eczacÝya ynlendirin. rnlerimizin
kullanÝmÝ ile ortaya ÝktÝÛÝ dßnlen tm
yan etkilerin mutlaka ilgili doktoru veya
eczacÝsÝ tarafÝndan farmakovijilans
kapsamÝnda deÛerlendirilmesi gerektiÛini
aÝklamayÝ unutmayÝn.
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REKABET ve ANTÜ-TR ST YASALARI
Bilim Üla alÝßanlarÝ Trkiye Cumhuriyeti ve Temsilcilik
lke yasalarÝnda tanÝmlanan rekabet ile ilgili ilke ve
kurallara baÛlÝ hareket ederek sektre nclk eder.
Her trl iß ilißkilerinde Bilim Üla kurumsal itibarÝna
uygun olacak ßekilde davranÝrÝz.
Rakiplerimiz ile ilgili yasal ve/veya bilimsel dayanaÛÝ
olmayan bilgileri mßterilerimiz ile paylaßmayÝz.
Herhangi bir rakibimiz ile aßaÛÝdaki konular hakkÝnda
bir anlaßmaya, karßÝlÝklÝ anlayÝßa varmaya ve hatta
grßmeye girißmeyiz:
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Fiyatlar ve indirimler
SatÝß ßartlarÝ
Pazar paylarÝ
DaÛÝtÝm usulleri ve kanallarÝ
Ühaleler veya ihale niyetleri
Mßterilerin, mßteri sÝnÝflarÝnÝn seimi,
sÝnÝflandÝrÝlmalarÝ, red edilme veya ilißki kesilme
kriterleri
¥ SatÝß blgeleri ve pazarlarÝ
¥ Rekabeti bilginin karßÝlÝklÝ paylaßÝlmasÝ
¥ Kurulußun faaliyetlerini tam serbestlik ierisinde
yrtmesine engel olabilecek ve de baÛÝmsÝzlÝÛÝna
ters dßebilecek herhangi baßka bir konu

Ticari bilgi toplamak iin bir nc ßahÝs
kullanÝlÝyorsa, bu kißinin yasalara ve etiÛe uygun ßekilde
bilgi toplamasÝnÝ ve bu konudaki politikalarÝmÝzdan
haberdar olmasÝnÝ saÛlamak bizim sorumluluÛumuzdur.
Ühracat veya ithalat yaptÝÛÝmÝz bazÝ lkelerde iß
yapÝlmasÝnÝ sÝnÝrlayan ya da yasaklayan yasalar
bulunabilir. BazÝ lkeler belirli rn ve teknolojilere
ilißkin ißlemleri sÝnÝrlamakta ya da yasaklamaktadÝr. Bilim
Üla A.Þ. adÝna uluslararasÝ operasyonlardan sorumlu
alÝßanlarÝmÝz, bu lkelerdeki ilgili yasalarÝ ve ne ßekilde
uygulandÝklarÝnÝ bilmelidir.

Kurulußun faaliyetlerinin yasal mevzuat ve i
dzenlemelere uygunluÛunun izlenmesi iin yapÝlan i
ve dÝß denetim alÝßmalarÝnda ißbirliÛi yaparak destek
veririz.

Bu konuda yardÝma ihtiyacÝmÝz olursa mutlaka st
yneticilerimiz ve hukuk blmmz ile temasa geeriz.

TÜCARÜ KONULAR
Üinde bulunduÛumuz sektrde ißletmemizi
ynetirken bazÝ kamusal bilgilerin toplanmasÝ ve
kullanÝlmasÝna ihtiya duymaktayÝz.

Soru: YakÝn zamana kadar baßka bir ßirkette alÝßÝrken
bizimle alÝßmasÝnÝ nerdiÛimiz bir st dzey ynetici
iße alÝm srecinde rakip firma tarafÝndan yaptÝrÝlmÝß bir
araßtÝrma sonucunun elinde olduÛunu ve bizimle
paylaßmaya hazÝr olduÛunu syledi. Sizce ne
yapmalÝyÝm?

Baßka ßirketlere ve onlarÝn rnleri ve hizmetlerine
ilißkin birok kamusal bilgiye, web siteleri, makaleler,
bltenler, broßrler, kamu aÝklamalarÝ gibi farklÝ
yollardan da ulaßabilmektedir. Ancak diÛer ßirketlere
ilißkin ticari bilgiler, sadece yasalara ve etiÛe uygun
ßekilde toplanmalÝ ve kullanÝlmalÝdÝr. Yasalar ve gizlilik
ykmllkleri ihlal edilmemelidir.

YanÝt: AdayÝn paylaßmaya nerdiÛi
bilgiler araßtÝrma ßirketinden satÝn
alÝnabiliyorsa, bilgiye bedelini deyerek
ulaßÝrÝz. Ticari sÝr niteliÛi taßÝyan bilgileri
paylaßmak ßirketimiz etik kurallarÝna da,
yasalara da aykÝrÝdÝr. Sizi ve ßirketimizi
zor durumda bÝrakabilecek bu adayla
iße alma srecini sonlandÝrÝn.

Kendini yanlÝß tanÝtma, aldatma, hÝrsÝzlÝk, casusluk
ya da rßvet yoluyla bilgi toplamak gibi yasalara ve etiÛe
aykÝrÝ yntemler kullanmayÝz ya da baßkalarÝnÝ
kullanmaya teßvik etmeyiz.
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HÜSSEDARLARIMIZLA ÜLÜÞKÜLER

Resmi Defterlerin yasal sreleri iinde bastÝrÝlmasÝ
zorunludur. Aksi halde usulszlk cezalarÝ ve yklenilen
katma deÛer vergilerinin indiriminin reddi yaptÝrÝmlarÝ ile
karßÝlaßabiliriz.

Taahhtlerimiz
Faaliyetlerimizin tmn; etik kurallar ve srdrlebilirlik
yaklaßÝmÝ erevesinde, paydaßlarÝmÝzÝn tm iin anlamlÝ
ve tatmin edici bir byme ve kazan saÛlayacak ßekilde
planlar ve ynetiriz.

Gerekli belgeler (muhasebe fißleri ve kÝymetli evraklar)
ve resmi defterleri, ilgili bulunduklarÝ yÝlÝ izleyen yÝldan
baßlayarak, Vergi Usul Kanununa gre beß yÝl sre ile, Trk
Ticaret Kanuna gre ise, on yÝl sre ile saklarÝz. AyrÝca Trk
Ticaret KanunuÕna gre, dava srecinde delil niteliÛi
taßÝmasÝ nedeniyle kapanÝß ißlemlerinin de yaptÝrÝlmasÝ
gereklidir. Þirketimizde yasal sresi iinde resmi defterler
bastÝrÝlÝr ve Yevmiye defteri kapanÝß tastiÛi yaptÝrÝlÝr. Bu
ißlemlerden sorumlu kißi ve blm alÝßanlarÝmÝzÝn gncel
mevzuatÝ izleyerek ßirketimizin denetim ißlemlerini yerel
ve iß yapÝlan diÛer lkelerin mevzuatÝna gre yrtmesi,
sorumluluklarÝ arasÝnda yer alÝr.

Tm ßirket faaliyetlerimizi, ßirket deÛerini maksimize
etmek iin gerekli olan her dzey alÝßanÝmÝzÝn
performanslarÝnÝ, ßirkete son derece baÛlÝ, yaratÝcÝ ve yeniliki
alÝßma anlayÝßlarÝnÝn bir sonucu olarak gerekleßtiririz.
Tm alÝßanlarÝmÝz, her yaptÝklarÝ ißte, verimliliÛi
gzeterek, ßirkete ve topluma katma deÛer yaratarak, ßirket
kaynaklarÝnÝ en verimli ßekilde kullanarak, hissedar
beklentilerini karßÝlar.

Soru: BazÝ yasalar belgelerin 5 yÝl, bazÝlarÝ daha uzun
saklanmasÝnÝ ngryor. Evrak saklamak maliyetli ve
zahmetli bir sre. Vergi Usul YasasÝÕna uygun davranÝp
beß yÝl sre ile saklamak bana akÝlcÝ ve kaynaklarÝ daha
doÛru kullanan yasal yol olarak geliyor. Ne dersiniz?

Þirketin ve hissedarlarÝn, ÝkarlarÝnÝn ve kazanÝmlarÝnÝn;
alÝßanlarÝn menfaatleri ile paralel olduÛu bilinciyle;
¥ Tm yasal kayÝtlarÝn, fiili durumun ve ilgili faaliyetin
zn yansÝtmasÝna,
¥ Ýkar atÝßmalarÝnÝn olußmasÝ veya beslenmesine
ilißkin ortamlarÝn olußumunun engellenmesine,
¥ Tm denetim ve mali raporlamalarda ynetißim
ilkelerinin tam olarak uygulanmasÝna,
¥ Bilginin gvenliÛini saÛlamak iin, bilginin
erißebilirliÛi, gizliliÛinin korunmasÝ ve saygÝnlÝÛÝna
ynelik nlemlerin alÝnmasÝna,
¥ Tm gayrimaddi haklarÝn korunmasÝna,
¥ Ýkar atÝßmasÝna sebep olacak ortamlarÝn
olußmamasÝna,
¥ Her trl bilgi, kayÝt ve dokmanÝn amaca uygun ve
etik bir ßekilde kullanÝlmasÝna,

YanÝt: Kimi ißlemler iin Vergi usul
Kanununa, kimi ißlemlerde Trk Ticaret
KanunuÕna uygun davranmamÝz gerekir.
Kußkuya dßtÛnz durumlarda
yneticinize, Muhasebe Blm
sorumlularÝna veya Uyum KuruluÕna sorunuz.
SorularÝnÝza yanÝt alana kadar da, yasalarda
ngrlen en uzun sreyi l olarak kabul
ediniz. BazÝ evrakÝn (ruhsatlar, kuruluß
belgeleri, tapular,vb.) ßirketimiz ayakta
durduka saklanmasÝ gerektiÛini de
unutmayÝnÝz!

zen gsteririz.

KayÝt ve Bilgi Ynetimi

DENETÜM RAPORLAMALARI

Bilgi teknolojileri ve gvenlik politikamÝz kapsamÝnda,
ßirketin her kademesinde yer alan liderlerin etkili ve
zamanÝnda karar almalarÝnÝ saÛlayacak, anlÝk, tutarlÝ ve yeterli
bilgi edinmelerini gvence altÝna alÝrÝz. Kurumsal verilerimizi,
bilgisayarlÝ ya da manuel sistemler aracÝlÝÛÝyla, bilgi birikimine
dnßtrr, bilgi gvenliÛi temelinde yetkilendirilmiß
alÝßanlarÝn paylaßÝmÝna sunarÝz. Þirket iinde retilen her
bilgiyi saklar, yedeklenmesini saÛlar ve arßivlediÛimiz
dokmanlarÝ ynetiriz. Bilgiler ißlenirken, iletilirken ve
saklanÝrken, gizlilik, btnlk ve erißilebilirliÛi esas alÝr, acil
durum ve felaket durumlarÝ iin planlar olußturarak, veri
kayÝplarÝna karßÝ azami nlemleri alÝrÝz.

Muhasebe KayÝtlarÝ ve Denetim
Muhasebe kayÝtlarÝmÝz genel kabul grmß muhasebe
ilkeleri, mali mevzuat ve tekdzen hesap planÝ
doÛrultusunda tutulur ve tm kayÝtlarÝn eksiksiz tam ve
doÛru olmasÝ saÛlanÝr.
Yasal muhasebe kontrollerinin yanÝ sÝra, uluslararasÝ
denetim firmasÝ tarafÝndan, vergisel ve sreler bazÝnda
ßirketimiz denetlenir ve raporlar hazÝrlanÝr. Bu denetimler;
Tam Tasdik Denetimi, UFRS Raporlama StandartlarÝna Gre
Denetimi ve Ü Kontrollerin DeÛerlendirmesiÕdir.

Þirketimize ait her trl bilginin ynetimi ve gvenliÛini
saÛlamak zere, tm alÝßanlarÝmÝzÝn uymasÝ gereken
kurallar, Bilim PortalÕde yer alan detaylÝ prosedr ve
talimatlarla gvence altÝna alÝnmÝßtÝr.

Þirketimizin finansal tablolara etkisi olan temel iß
srelerinin anlaßÝlmasÝ, srelerle ile ilgili mevcut iß
risklerinin ve buna baÛlÝ finansal tablolara ait risklerin
belirlenmesi ve bu risklere karßÝ tasarlanmÝß ve
uygulanmakta olan kontrollerin deÛerlendirilmesi amacÝyla
yapÝlan Üß Sreleri Kontrolleri DeÛerlendirmesi denetim
alÝßmalarÝndan olußur.

Þirket ierisinde olußan her trl bilginin hangi
departman tarafÝndan, nasÝl toplanacaÛÝ ve hangi elektronik
ortamlarda ka yÝl sreyle saklanacaÛÝna ve yok
edilebileceÛine ilißkin olarak kurallarÝmÝzÝn, tm
alÝßanlarÝmÝz tarafÝndan bilinmesini bekleriz.
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GÜZLÜLÜK VE ÞÜRKETE ZEL BÜLGÜLER
Þirket BilgisyarlarÝnÝn ve KaynaklarÝn KullanÝmÝ
Tm alÝßanlarÝn ihtiya duyduÛu bilgiye erißimleri
iin gerekli her trl donanÝm, network ve yazÝlÝm
ihtiyalarÝnÝ temin eder, koruma altÝna alÝrÝz. Her bir
alÝßanÝmÝzÝn e-posta adresi ve kullanÝcÝ kimliÛi vardÝr;
kißisel bilgilerine ve cret bordrolarÝna, kendi erißimleri
kullanÝlan bilgi erißim aÛÝ (rneÛin SAP ile entegre
edilmiß Bilim Portal zerinden) en st gvenlik tedbirleri
alÝnarak saÛlanmaktadÝr. Sistemlerimizde yer alan
uygulama yazÝlÝmlarÝna erißim, Kalite DirektrlÛÕnn
onayladÝÛÝ yetkilendirme prosedrne uygun olarak
saÛlanmaktadÝr.
Þirketimizde kullanÝlan ok sayÝda sistem, uygulama
yazÝlÝmlarÝ, ßirket aÛÝ, bilgisayar ve tm Bilgi Teknolojileri
ekipmanlarÝnÝn gvenliÛi ve uygun kullanÝlmasÝna
ynelik olarak ileri teknolojiye sahip aralar ve gvenlik
yazÝlÝmlarÝnÝn doÛru kullanÝmÝna ilißkin prosedr ve
talimatlarÝmÝz Bilim PortalÕde yer almaktadÝr. AlÝnan en
st seviye gvenlik nlemlerine raÛmen, bilginin ve bizi
bilgiye ulaßtÝran her trl donanÝmÝn yanlÝß
kullanÝlmasÝnÝn, maddi veya manevi olarak ßirketimizi
ve kendimizi zora sokacaÛÝnÝn bilincinde olmalÝyÝz.
Gvenlik aÝsÝndan;

Soru: Kendi zel bilgisayarÝmÝ veya monitrm
ßirkette kullanabilir miyim?

YanÝt: Þirketimiz tm alÝßanlarÝna
(retimde alÝßan mavi yakalÝ alÝßanlara
ortak bilgisayarlar vererek), her yÝl teknolojisini
gzden geirdiÛi standart bilgisayar
vermektedir. KurallarÝmÝz gereÛi, kißisel
bilgisayarlar kabul edilmemektedir.

¥ alÝßanlarÝmÝza farklÝ sistem ve uygulama
yazÝlÝmlarÝna giriß iin verdiÛimiz kullanÝcÝ adÝ ve
ßifreleri kesinlikle baßkalarÝyla paylaßÝlmamalÝ, ßifreler
belli aralÝklarda kullanÝcÝlar tarafÝndan
deÛißtirilmelidir.
¥ KaynaÛÝ belli olmayan, lisansÝ bulunmayan veya
yasaklÝ bir bilgisayar yazÝlÝmÝ, ßirket bilgisayarlarÝna
kopyalanmamalÝdÝr. Gvenlik ihlaline sebep olduÛu
anlaßÝlan izinsiz programÝn sorumluluÛu kullanÝcÝya
aittir.
¥ Þirket ierisinde yaratÝlmÝß bilgiler, blm
yneticilerin onayÝ haricinde, kesinlikle dÝßarÝ
ÝkarÝlmamalÝdÝr.
¥ Kendi bilgisayarlarÝnÝza Bilim BTM tarafÝndan
kurulmuß olan Anti virs ve/veya SPAM koruma
yazÝlÝmlarÝ ve gvenlik ßifrelemeleri kesinlikle devre
dÝßÝ bÝrakÝlmamalÝdÝr.
¥ Þirketin alÝßanlarÝna saÛladÝÛÝ @BILIMILAC.com veya
@BILIMPHARMA.com uzantÝlÝ e-posta adresinden
gnderilecek yazÝßmalarda ncelikle ßirket itibarÝ
gzetilmelidir. Yasal mevzuatÝmÝza gre, internet
zerinden sizlere gelen ve giden tm mesajlarÝn kayÝt
altÝnda tutulduÛu unutulmamalÝdÝr.

Soru: Þirketin bana vermiß olduÛu e-posta adresinden
arkadaßlarÝma ßirket ile ilgili olmayan zel mesajlar
iletmemde ne gibi bir sakÝnca olabilir?
YanÝt: alÝßanlarÝn internete erißimleri
ßirketler tarafÝndan saÛlandÝÛÝndan, ierik
sorumluluÛu da ßirketlere aittir. Bu
ortamlardaki iletißim, yasalarÝn gerektirdiÛi
hallerde izlenebilir. Þirket e-posta adresinden
gnderdiÛiniz mesajlarÝn gizliliÛi
saÛlanamayabilir. Sosyal Medya zerinde,
kißi veya kurumlarla ilgili asÝlsÝz beyan ve/veya
dedikodu yapÝlamaz. E-posta ile gelen
haberler doÛru dahi olsa, sizin adresinizden
daÛÝtÝlmÝß olduÛu iin rakip firma, sizi (ve
ßirketimizi) ticari itibarÝna leke srmekten
dolayÝ dava edebilir. Bu tr mesajlarÝn
daÛÝtÝmÝnda yer almayÝnÝz.
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Þirkete zel Bilgiler

Patentler, Ticari Markalar ve Telif HaklarÝ

Gizli ve ßirkete zel bilgiler, kuruluß szclerinin kamuya
aÝkladÝÛÝ bilgiler haricinde ticari planlar, retim, kontrol,
rn gelißtirme ve teknolojisi, pazarlama ve fiyatlama
bilgileri, mßteri bilgileri, yeni iß sahalarÝ ile atÝlÝmlarÝn
planlarÝ, personel zlk haklarÝna ait bilgileri ve nc
ßahÝslarla akdedilen Ògizlilik anlaßmalarÝÓ erevesindeki
bilgileri kapsar.

Fikr mlkiyet haklarÝnÝ korumak ve savunmak, her bir
alÝßanÝmÝzÝn sorumluluÛudur.
Bilim ÜlaÕÝn her trl nemli ticari fikri mlkiyet hakkÝnÝn
olußturulmasÝnÝ destekleriz, koruruz ve savunuruz.
Patentler, ticari markalar ve telif haklarÝnÝ sorumluluk
duygusuyla kullanÝrÝz.

Her gn rettiÛimiz rnler, hizmetler, fikirler,
dßnceler ßirketimizin varlÝklarÝdÝr.

Bilim ÜlaÕÝn fikri mlkiyet haklarÝnÝ korurken, diÛer
kißi ve kurulußlarÝn yasal fikri mlkiyet haklarÝna da aynÝ
lde saygÝ gsteririz. Baßka ßirketlerin fikri mlkiyet
haklarÝnÝ bilerek veya bilmeden izinsiz kullanmak, bizi
ve ßirketi davalarla ve tazminat talepleriyle karßÝ karßÝya
bÝrakabilir. Telif hakkÝ olan eserlerin izinsiz oÛaltÝlmasÝ
(fotokopi, elektronik yol vb) gerek ßirketimizi gerekse
ilgili kißiyi nemli para ve hapis cezalarÝyla karßÝ karßÝya
bÝrakabilir.

Bu varlÝklarÝ korumamÝza yardÝmcÝ olan yasalar,
ynetmelikler ve prosedrler bulunmaktadÝr.
nc kißiler tarafÝndan Bilim ÜlaÕa emanet edilen gizli
ve zel bilgilerin de korunmasÝ gerektiÛini unutmayÝz.
Gizlilik kurallarÝna uyma mkellefiyeti, her hangi bir nedenle
ßirketimizden ayrÝldÝktan sonra da devam eder.
Gizli ve zel bilgiler sadece belirlenen yetkiler dahilinde
yetkili ve ilgili kißiler ile paylaßÝlÝr.

Kißisel Bilgilerin GizliliÛi

Gizli ve zel bilgilerimizi koruyabilmek iin aßaÛÝdaki
konulara dikkat etmeliyiz;

Þirketimiz kißisel bilgilerin gizli tutulmasÝ konusunda
azami dikkat gsterir ve bu konuda tm alÝßanlarÝnÝ
sorumlu tutar.

¥ Telefon, faks, teleks, e-posta ya da diÛer elektronik
yntemlerle bilgi saklarken ve gnderirken dikkatli
oluruz. Þirketimizde alÝßmayan kißilerin resmi
olmayan telefon grßmeleri ya da e-posta istekleri
konusunda dikkatli oluruz.
¥ Þirketimize ait olmayan e-posta hesaplarÝna gizli ve
zel bilgiler gndermeyiz.
¥ ArtÝk kullanmadÝÛÝmÝz hassas bilgilere erißimimizi
yneticimizin bilgisi ve onayÝ ile sonlandÝrÝrÝz.
¥
zellikle kamuya aÝk alanlarda ßirkete ait gizli ve
zel bilgilerden bahsetmeyiz.
¥ YazÝlÝ gizlilik szleßmesi ya da onay almadan ßirket
dÝßÝndan hi kimseye ve hibir zaman gizli bilgilerin
verilmeyeceÛini unutmayÝz. Üßimiz gereÛi bazÝ
bilgilerin paylaßÝlmasÝ gerekiyorsa grß ve onayÝnÝ
almak iin yneticimiz ile konuyu paylaßÝrÝz.

alÝßanlarÝmÝz, iß baßvurusunda bulunanlar,
araßtÝrmacÝlar, saÛlÝk alÝßanlarÝ, mßteri gruplarÝmÝz,
tedarikilerimiz, alt szleßmelilerimiz ve dnya genelinde
birok kißi paydaßÝmÝz kißisel bilgilerini ßirketimiz ile
paylaßmaktadÝr.
Bu bilgilerin gizli tutulmasÝ ve korunmasÝ yasal bir
ykmllk olmanÝn dÝßÝnda Bilim Üla A.Þ. olarak
deÛerlerimizeolan baÛlÝlÝÛÝmÝzÝ da ifade eder.
Bu nedenle alÝßanlarÝmÝzÝn sz konusu bilgileri
baßkalarÝna aÝklamasÝ veya bilgilerin aÝklanmasÝ iin
diÛer alÝßanlara baskÝda bulunmasÝ kesinlikle yasaktÝr.
Kißisel bilgilerin gizli tutulabilmesi ve korunabilmesi
iin aßaÛÝdaki konulara dikkat etmelisiniz:
¥ Greviniz nedeni ile sadece yasal yollardan ve uygun
ve ticari amalar iin kißisel bilgi toplayÝnÝz. Bu bilgileri
sadece bu amalar gerekleßene ve yasal ykmllkler
yerine getirilene kadar saklayÝnÝz. Üßin sonlanmasÝnÝ
takiben yneticinizin onayÝ ile ve ßirket prosedrlerine
uygun olarak bu bilgileri imha ediniz.
¥ Kißisel bilgileri toplarken, sisteme girerken, arßivlerken
ve gerektiÛinde gnderirken nc kißilere
ulaßmamasÝ iin gerekli nlemleri alÝnÝz.
¥ Bu bilgileri sadece yasal olarak ihtiyacÝ olan ve uygun
ßekilde koruyabilecek kißilerle paylaßÝnÝz.

Soru: Mesai saatlerinin dÝßÝnda hobi olarak
elektronik ortamda 3 boyutlu animasyonlar yapÝyor,
bunlarÝ ßirket ii eÛitimlerde de kullanmayÝ
amalÝyorum. Bu konuda ok gelißmiß ve olduka
pahalÝ programlar var. Kardeßimin ißyerinde
kullandÝÛÝ benimle de paylaßtÝÛÝ bir programÝn bir
kopyasÝnÝ ßirket bilgisayarÝna ykleyerek daha verimli
alÝßmak istiyorum. Bir sakÝnca var mÝ?
YanÝt: Telif hakkÝnÝ Bilim ÜlaÕÝn satÝn
almadÝÛÝ bir programÝ ßirket bilgisayarÝnda
yklemeniz hem sizi hem de ßirketi yasal aÛÝr
yaptÝrÝmlarla karßÝ karßÝya bÝrakacaktÝr.
Hobinizi kardeßinizin ßirketine gittÛiniz
zamanlar srdrn. EÛer bu programÝn
ßirketimize yarar saÛlayacaÛÝnÝ
kanÝtlayabilirseniz, ßirketimiz satÝn alÝp
bilgisayarÝnÝza ykleyecektir!
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Bilim Üla adÝnÝ ve gcn, kißisel fayda saÛlamak
amacÝyla kullanmaktan kaÝnÝrÝz.

Soru: Kardeßim yeni bir iß yeri aÝyor ve benden bu
blgede alÝßmayÝ isteyecek satÝß elemanÝ bulma
konusunda destek istedi. Ünsan kaynaklarÝnda alÝßtÝÛÝm
iin ßirketimize baßvuran ama ßirketimizce n
deÛerlendirmesi olumsuz bulunan adaylarÝn
zgemißlerini kendisine iletmeyi dßnyorum. Bu
hareketim ßirketimizle Ýkar atÝßmasÝ yaratmayacak ve
iß arayanlara da bir sosyal hizmet olacaktÝr. Ne dersiniz?

Ahlaka, kanuna ve ßirket disiplinine aykÝrÝ fiil ve
davranÝßlarda bulunmayÝz.
Ýkar atÝßmasÝ olußmasa dahi, bu ynde bir izlenim
yaratÝlmasÝnÝn bizim veya ßirketimizin itibarÝnÝ
zedeleyebileceÛini unutmayÝz.

YanÝt: Sadece alÝßanlar deÛil alÝßmak
iin baßvuru yapan kißilerin de paylaßtÝÛÝ
bilgileri gizli bilgilerdir. Bu nedenle sz konusu
paylaßÝmÝ yapmanÝz yasal aÝdan ve ßirket
politikamÝz aÝsÝndan mmkn deÛildir.

Soru: YakÝn zamanda ßirketimizin iß yaptÝÛÝ byk
bir ßirketin nemli bir yatÝrÝm yapacaÛÝnÝ yazÝßmalardan
tesadfen Ûrendim. Piyasadaki hisse senetlerinin ciddi
anlamda deÛer kazanacaÛÝ aßikar. Ben olmasam bile
eßim aracÝlÝÛÝ ile ßimdiden hisse senedi toplamaya
baßlamamÝzda sakÝnca var mÝ?
YanÝt: Sz konusu bir bilgi kamuya
yeterince duyurulmamÝß bir bilgi ise kamuya
aÝk olmayan bilgi olarak kabul edilir. Bu
konuda ßirket tarafÝndan yetkilendirilmiß
kißiler dÝßÝnda, kamuya aÝk olmayan bilgiler
hi kimseye aÝklanamaz ve baßkalarÝ ile
paylaßÝlamaz. Bu bilgi ßirketimizle gizlilik
anlaßmalarÝ erevesinde paylaßÝlmÝßtÝr.

Üeriden Bilenlerin Ticareti (Insider Trading)
Üßinizi yaparken maddi yn olan ve henz kamuya
aÝklanmamÝß bir bilgiye ulaßÝyorsanÝz veya ulaßmak
zorunda kalÝyorsanÝz, yani Òieriden bilgiÓ sahibiyseniz, bu
bilgiye dayalÝ olan her hangi bir kÝymetin alÝm satÝmÝnÝ
yapmamanÝz gerekir.
Þirket politikalarÝmÝza gre isteyerek ya da istemeyerek
ieriden elde ettiÛiniz bu kapsamdaki bir bilgiyi
kullanmamalÝ ve aÝklamamalÝsÝnÝz. Bu bilgileri herhangi
bir baßkasÝnÝn kullanmasÝ iin de veremezsiniz.
Menkul kÝymetlerle ilgili yasalarÝn ihlali ok ciddi sonulara
yol aabilir.

ALIÞANLARIMIZ
Taahhtlerimiz
alÝßanlarÝmÝzÝn ßirkete olan gl baÛlÝlÝÛÝ ve bu
baÛlÝlÝÛÝn saÛladÝÛÝ baßarÝ ile gurur duyarÝz. SaygÝ, gven
ve baÛlÝlÝk esasÝna dayalÝ yapÝmÝzÝ gvence altÝna almak
amacÝyla Ünsan HaklarÝna verdiÛimiz nem doÛrultusunda;

Bu yasalarÝn ihlali ßirketler ve kißiler iin ok ciddi para
ve hapis cezalarÝyla sonulanabilir.

¥ alÝßanlarÝmÝz arasÝnda hibir ayrÝm yapmayacaÛÝmÝzÝ,
¥ KadÝn-erkek fÝrsat eßitliÛini saÛlayacaÛÝmÝzÝ,
¥ Anne olan kadÝn alÝßanlarÝmÝzÝn ihtiyalarÝnÝ karßÝlayacak
uygulamalar gelißtireceÛimizi,
¥ alÝßanlarÝmÝzÝn bireysel gelißimlerini
destekleyeceÛimizi,
¥ alÝßanlarÝmÝzÝn katkÝlarÝnÝ ve becerilerini tanÝyacaÛÝmÝzÝ
ve bunlarÝ adil bir sistem dahilinde dllendireceÛimizi,
¥ Tm alÝßanlarÝmÝza adil bir cret ve yan haklar sistemi
saÛlayarak uygulayacaÛÝmÝzÝ,
¥ alÝßanlarÝmÝzÝn mesai saatleri dÝßÝnda alÝßmalarÝnÝn
onaya ve isteÛe baÛlÝ olduÛunu ve bu alÝßmalarÝnÝ
yasalar dahilinde cretlendireceÛimizi,
¥ alÝßanlarÝmÝzÝn iß ve zel hayat arasÝnda denge
saÛlayacaÛÝmÝzÝ,
¥ Her dzeydeki alÝßanÝmÝzla daha gl ilißki kurmak
iin kararlÝ olduÛumuzu ve alÝßanlarÝmÝzÝn iletißim
zgrlÛne saygÝ duyduÛumuzu,
¥ SaÛlÝklÝ ve gvenli bir alÝßma ortamÝ saÛlayacaÛÝmÝzÝ
taahht ederiz.

Soru: Bir bilginin gizli veya ßirkete zel bir bilgi olup
olmadÝÛÝnÝ nasÝl anlarÝm veya tahmin edebilirim?
YanÝt: Sz konusu bilgi kamuya aÝk
kaynaklarda yer alÝyorsa, ßirkete zel gizli bilgi
kapsamÝnda olmayabilir. DiÛer tm bilgilerin
gizlilik derecesi iin yneticimize baßvururuz.

IKAR ATIÞMALARINDAN KAINMA
Bilim Üla alÝßanlarÝ olarak Ýkar atÝßmasÝndan uzak
dururuz.
Þirket ismini ve olanaklarÝnÝ, ßirketteki pozisyonumuzun
saÛladÝÛÝ yetki ve fÝrsatlarÝ kendi kißisel, ailevi, sosyal, maddi
veya siyasi ÝkarlarÝmÝz iin kullanmayÝz.
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FIRSAT EÞÜTLÜÚÜ POLÜTÜKAMIZ
alÝßanlarÝmÝz arasÝnda veya iß baßvurusunda bulunmuß
kißiler arasÝnda ayrÝmcÝlÝk yapmayÝz ve tacizin hibir eßidini
tolere etmeyiz. alÝßanlarÝmÝz arasÝnda cinsiyet, cinsel
kimlik, dil, Ýrk, etnik kken, siyasi dßnce, inan, din,
mezhep, yaß, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrÝmcÝlÝk
yapÝlmaz. AyrÝca, kadÝn-erkek fÝrsat eßitliÛini tm
paydaßlarÝmÝz dzeyinde sistem ve srelerimizle korur
ve alÝßanlarÝmÝza eßit cret ve kariyer fÝrsatlarÝ saÛlarÝz.

Her trl yasal ykmllÛe tam uyum saÛlamanÝn
tesinde, yaßanabilir bir dnya iin saÛlÝk, insan
mutluluÛu, toplumsal kalkÝnma ve evre korumayÝ
ncelikli konularÝmÝz olarak belirler; bu konularda ilgili
tm kurulußlara rnek olabilecek uygulamalar gelißtiririz.
Tm uygulamalarÝn planlama ve yrtlmesinde
paydaßlarÝmÝzÝn katÝlÝmÝnÝ ve gelißimini esas alÝrÝz.
Bu temel ilkelerden hareketle, faaliyetlerimizde;
Etik deÛerlerden dn vermeden ticari faaliyetlerde
bulunuruz.

alÝßanlarÝmÝzÝn mesai saatleri dÝßÝnda alÝßmalarÝ onaya
ve isteÛe baÛlÝdÝr, bu alÝßmalar yasalar dahilinde
cretlendirilir.
alÝßanlarÝmÝzÝn iß ve zel hayatlarÝ arasÝnda denge
saÛlamak iin ihtiyalarÝnÝ tanÝmlamÝß bulunmaktayÝz ve
alÝßanlarÝmÝz kadar ailelerine de baßarÝmÝzÝn bir parasÝ
olarak grerek eßitli uygulamalarÝmÝz ile destek olmaktayÝz.

¥ Ünsan haklarÝna saygÝ gsterir; her trl ayrÝmcÝlÝÛa
karßÝ Ýkar; fÝrsat eÛitliÛini teßvik ederiz.
¥ evresel etkilerimizin farkÝnda olup, ekolojik evreyi
korumayÝ esas alÝrÝz.
¥ Faaliyetlerimizi yrtrken tm paydaßlarÝmÝzÝn
saÛlÝk ve gvenliÛini gzetiriz.
¥ Toplumun kalkÝnmasÝna ve gelecek nesillerin
ihtiyalarÝnÝn gzetilmesine ynelik
sorumluluÛumuzu, saÛlÝk, kltr-sanat, eÛitim ve
evre alanlardaki toplumsal yatÝrÝmlarÝmÝzla yerine
getiririz.
¥ Üßbirliklerimizde sivil toplum ortaklÝklarÝ gelißtirir;
onlarÝn uzmanlÝklarÝna deÛer verir, alÝßmalarÝnÝ
destekleriz.
¥ alÝßanlarÝmÝzÝn ve diÛer tm paydaßlarÝmÝzÝn,
toplumsal sorunlarÝn zmnde etkin rol almalarÝnÝ
cesaretlendirir, katÝlÝmlarÝnÝ teßvik ederiz.

AYRIMCILIK ve TACÜZ
Bilim ÜlaÕta, ißbirliÛini destekleyici, pozitif ve uyumlu
bir alÝßma ortamÝ yaratÝlÝp atÝßma ortamlarÝ nlenerek
farklÝ inan, dßnce ve grße sahip kißilerin uyumlu
bir ßekilde alÝßmalarÝ saÛlarÝz.
alÝßanlarÝn, ißyerinde veya iß sebebiyle bulunduklarÝ
herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal
taciz yoluyla herhangi bir ßekilde dokunulmazlÝklarÝnÝn
ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykÝrÝdÝr ve bu
sua Bilim Üla hibir ßekilde tolerans gstermemektedir.
AyrÝmcÝlÝk ve tacizin bildirilmesi
AyrÝmcÝlÝk veya fiziksel, cinsel ya da duygusal taciz
ile karßÝ karßÝya kalÝnmasÝ halinde veya bir baßka alÝßanÝn
ayrÝmcÝlÝk veya tacize uÛradÝÛÝnÝn fark edilmesi halinde,
bir st yneticiye, Ünsan KaynaklarÝÕna, doÛrudan Genel
MdrÕe, Etik KurulÕa veya Uyum KuruluÕna
baßvurulabilir. AÝk KapÝ SistematiÛi kapsamÝnda
bildirimler szl olarak veya yazÝlÝ olarak yapÝlabilir. Tm
bildirimler mutlaka gizli tutulacaktÝr.

Srdrlebilir bir gelecek iin sorumluluk alÝyoruz.
Srdrlebilirlik Kurulumuz nclÛnde, ßirketimiz
bnyesinde, evresel ve sosyal sorumluluklarÝmÝzÝ yerine
getirmek iin, paydaßlarÝmÝzÝn da katÝlÝmÝnÝ destekleyen
alÝßmalar yrtmekteyiz.
alÝßanlarÝmÝzÝn srdrlebilirlik savunucularÝ
olmalarÝna ynelik yrttÛmz pek ok uygulamamÝz
var. Tm alÝßanlarÝmÝza srdrlebilirlik eÛitimleri
veriyoruz, onlarÝn bireysel sorumluluklarÝnÝ yerine
getirmeleriyle hem ßirketimizde kolektif bilincin
olußmasÝnÝ, hem de onlarÝn kendi evrelerine bu bilinci
yaygÝnlaßtÝrmalarÝnÝ teßvik ediyoruz. YalnÝz
alÝßanlarÝmÝzda deÛil, tedarikilerimiz ve
mßterilerimizde de srdrlebilirlik bilinci olußturmaya
ynelik alÝßmalar yrtyoruz.

ALKOL VE UYUÞTURUCU
SaÛlÝklÝ ve gvenli bir ißyeri ortamÝ saÛlanmasÝ iin;
¥ Gvenli ve bilinli alÝßmaya zarar verdiÛi kabul edilen
alkol veya uyußturucu ya da uyarÝcÝ maddeler
etkisinde olmadan iße gelinmesi gerektiÛini biliriz.
¥ Byle bir durumdan haberdar olduÛumuzda, durumu
ivedilikle ynetime bildirmek grevimizdir.
TOPLUM VE KAMUOYU ÜLE ÜLÜÞKÜLERÜMÜZ

Bilim Üla itibar ynetim modeli kapsamÝnda; gelecek
nesillere saygÝ ve etik ilkeli ynetim deÛerlerimizle
ßirketin srdrlebilirliÛini saÛlamak iin kurumsal
sorumluluklarÝmÝzÝ yerine getirmek iin gayret
gsteriyoruz.

Taahhtlerimiz
Sosyal, evresel ve ekonomik etkilerimizin ve
paydaßlarÝmÝza karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝn bilincinde;
etik, ßeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal ynetim
anlayÝßÝyla srdrlebilirliÛe hizmet etmek, iß
anlayÝßÝmÝzÝn ve kurum kltrmzn bir parasÝdÝr.

Srdrlebilirlik alÝßmalarÝmÝzla kendi sektrmze ve
Trk iß dnyasÝna nclk etmeyi kendimize hedef koyduk.
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TOPLUMA KATKI

Bilim Üla Toplum GnllleriÕnin projeleri;

lkemizin akÝlcÝ ila kullanÝmÝ konusunda bilin
seviyesinin istenen seviyede olmadÝÛÝnÝ gz nne
alarak; Bilim Üla olarak her ßeyden nce hasta ve hasta
yakÝnÝnÝn bilinlendirilmesini temel alÝyoruz. Bunu yasal
kÝsÝtlamalar doÛrultusunda, tm paydaßlarÝ bir araya
getiren platformlar olußturarak yapmaya zen
gsteriyoruz.

¥ Engelleri KaldÝrÝn; Engelli ocuklarÝn sosyal hayata
daha yoÛun katÝlÝmÝnÝ saÛlamayÝ hedefliyor.

Bu doÛrultuda hayata geirdiÛimiz nemli toplumsal
yatÝrÝm projelerimiz bulunmaktadÝr.
¥ BilimÕin Kardeßleri; Bir ßemsiye olarak
konumlandÝrÝlan proje ile ihtiyacÝ olan okullarda,
ilkÛretim ocuklarÝnÝn hem kißisel hem de eÛitim
ortam ve olanaklarÝnÝn gelißimini hedefliyor.

BaßlÝca Toplumsal YatÝrÝm Projelerimiz
¥ Alzheimer aÛrÝ Merkezi: Alzheimer, hastayla birlikte
tm bir ailenin de yaßamÝnÝ deÛißtiren bir hastalÝk.
Hasta yakÝnlarÝnÝ iin duygusal travma boyutlarÝna
ulaßan bu zorlu srete onlara destek olmak, hasta
yakÝnlarÝnÝn yaßam kalitelerinden dn vermeden en
kolay ßekilde bu srecin stesinden gelmelerine yardÝm
etmek hedeflenmißtir.
¥ Gerekler Maskelenmesin: Þizofreni hastalÝÛÝnÝn
kamuoyunda tanÝtÝlmasÝnÝn yanÝ sÝra, bu hastalara
uygulanan baskÝnÝn ve yanlÝß algÝnÝn ortadan
kaldÝrÝlmasÝna destek olmak ve ßizofreni hastalarÝna
fÝrsat verildiÛinde neler yapabileceklerini gstermek.
¥ Dßnen ÞarkÝlar: Ruhsal hastalÝÛÝ ve zellikle ßizofreni
hastalÝÛÝ olan bireylere karßÝ toplumda olußan n
yargÝlarÝ kÝrmak.
¥ Kresel iklim deÛißikliÛi ve solunum
hastalÝklarÝna etkisi: ÒKresel Üklim DeÛißikliÛinin
Solunum Sistemi HastalÝklarÝ zerine EtkisiÓ konusunda
hekimleri bilinlendirmek.
¥ Diyabet TaramasÝ: zellikle kronik hastalÝklar yaßam
boyu devam eden rahatsÝzlÝklarÝ olußturduÛu iin
hastalarÝ, kendi hastalÝklarÝ ile ilgili yaßam boyunca
bekleyen karßÝlaßabilecekleri noktalar hakkÝnda
bilgilendirmek.

BilimÕin Kardeßleri Okulda; ilkÛretim okullarÝnda
eÛitim ortam ve olanaklarÝnÝn gelißimini hedefliyor.

BilimÕin Kardeßleri MeraklÝ Kitaplar, YaratÝcÝ Okuma;
ilkÛretim ocuklarÝna yaratÝcÝlÝklarÝnÝ ve meraklarÝnÝ
gelißtirerek kitap okumayÝ sevdirmeyi hedefliyor.

G NLLLK PROJELERÜMÜZ
alÝßanlarÝmÝzÝn yer aldÝÛÝ Bilim Üla Toplum
Gnllleri olarak hedefimiz, bu alandaki liderliÛimizi
srdrerek diÛer ßirketlere rnek olmak ve gnlllÛ
yaygÝnlaßtÝrarak, Trkiye iin ok nemli olduÛunu
dßndÛmz zel sektrdeki birikimin toplumla
paylaßÝlmasÝnÝ saÛlamaktÝr.
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BilimÕin Kardeßleri Diß Dostu; ilkÛretim
ocuklarÝna diß fÝralama alÝßkanlÝÛÝ kazandÝrmayÝ
hedefliyor.

¥ Tohumlar Fidana Fidanlar AÛaca, ocuklara doÛa
sevgisi kazandÝrmayÝ hedefliyor.

EKOLOJÜK EVRE DUYARLILIÚIMIZ

BilimÕin Kardeßleri Tiyatroda; sahnelen ocuk
oyunuyla ilkÛretim ocuklarÝnÝn sosyal yaßamlarÝna
ve kißisel gelißimlerine katkÝda bulunmayÝ hedefliyor.
ÒAlaaddinÕin Sihirli LambasÝÓ adlÝ oyun 07Ð12 yaß
arasÝndaki ilkÛretim ocuklarÝna cretsiz olarak
sahneleniyor. Gnlllerin hedefi; Samsun, Sivas,
Tokat, Ordu, orum, Amasya, Sinop illerinde oyunu
sahneleyerek 5.000 ocuÛa ulaßmak.

Üßyerimizi etkili bir ßekilde ynetmek zere;
srdrlebilir bir gelecek iin evreyi korumak ve doÛal
kaynaklarÝn kullanÝmÝnÝ azaltmak iin aba
gstermekteyiz. Bu amala ISG (Üß SaÛlÝÛÝ GvenliÛi ve
evre) PolitikalarÝnÝ, ISO 14001 evre ve OHSAS 18001
Üß SaÛlÝÛÝ GvenliÛi Ynetim Sistemlerini, bu sistemlerin
anlatÝldÝÛÝ evre ve Üß SaÛlÝÛÝ GvenliÛi El KitaplarÝnÝ ve
uygulamaya dnk prosedr ve talimatlarÝ olußturduk.
Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛini saÛlamak ve evreyi korumak
herkesin ortak sorumluluÛu olduÛu iin biz Bilim Üla
alÝßanlarÝndan aßaÛÝdakiler beklenmektedir:
¥ ÜSG ynetim sisteminin gerekliliklerine ve yasa ve
ynetmeliklerine uymamÝz
¥ ÜSG performansÝnÝ gelißtirmek iin srekli aba
gstermemiz
¥ Faaliyetlerimizi gvenli ve evreye duyarlÝ ßekilde
gerekleßtirmemiz ve ÜSG etkenlerini ißyeri ve
faaliyetlerinizle btnleßtirmemiz
¥ DoÛal evre ve ißyerini korumaya ynelik genel
abaya katkÝda bulunmamÝz
¥ Üßyerinde alÝßanlara ve iß yerinin dÝßÝnda topluma
karßÝ aÝk ve ßeffaf olmamÝz ve diyaloÛu
glendirmemiz
¥ ISG ile ilgili uygunsuzluklarÝ DF Dzeltici Faaliyet
formu ile bildirmemiz.

¥ Kariyerimin Kontrol Bende, niversite Ûrencilerinin
kißisel gelißimlerine ve kariyer gelißimlerine katkÝ
saÛlamak amacÝyla 4 gnlk 10-12 farklÝ tam gnlk
eÛitim ieren bir kongre... EÛitimler TrkiyeÕde iß
dnyasÝna eÛitim veren profesyonel gnll
eÛitmenler tarafÝndan veriliyor. Þu ana kadar Erzurum
Atatrk, Eskißehir Anadolu ve Kayseri Erciyes
niversitelerinde kongreler dzenlendi.

Uygunsuzluk olup olmadÝÛÝndan emin olmadÝÛÝmÝz
ve iyileßtirmeye aÝk alan olarak dßndÛmz
durumlarÝ kaza riski, kÝl payÝ kaza ve vaka bildirimleri
gibi nleyici geri bildirim vasÝtalarÝnÝ kullanarak, ÜSGK
Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Kurulu veya YK evre Ynetimi
KuruluÕnda grßlmek zere ISG UzmanÝna
bildirmemiz.

¥ Hayat Kurtar, AB destekli bir projeÉ Kaza ncesi
nlemlerin alÝnmasÝ ve kaza sonrasÝ ilk yardÝm
bilincinin kazandÝrÝlmasÝnÝ hedefliyor.

ISG ile ilgili yasal ihlal kapsamÝna girdiÛini
dßndÛnz vakalarÝ Üß Yeri Hukuk DanÝßmanÝ ile
deÛerlendirmek zere ISG uzmanÝna bildirmemiz.
beklenmektedir.
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ISG KURALLARIMIZ
Tm alÝßanlarÝmÝz, iße alÝmlarÝnÝ takiben oryantasyon
(uyum) eÛitimine tabi tutulmaktadÝr. Bilim Üla ISG
politikalarÝnÝ, ynetim sistemini, temel riskleri ve alÝßanlarÝn
ykmllklerini uyum programÝ kapsamÝnda ISG
eÛitiminde anlatmaktayÝz.
AyrÝca tm alÝßanlara ISG politikalarÝ, ynetim sistemi,
prosedrleri, talimatlarÝ ve acil durum ynetimi ile ilgili olarak
yÝllÝk eÛitim programÝ dahilinde dzenli eÛitimler
vermekteyiz. EÛitimlerin temel amacÝ alÝßanlarÝn ISG
kurallarÝna uyum saÛlamasÝdÝr.
Bilim ÜlaÕÝn Üß SaÛlÝÛÝ GvenliÛi ve evre PolitikalarÝÕnÝ
eßitli vasÝtalarla alÝßanlara duyurmaktayÝz. Politikalara
ißyerlerindeki ortak kullanÝm alanlarÝndaki panolardan ve
ayrÝca Bilim Portal Õden ulaßabilirsiniz.
Bilim ÜlaÕÝn ISG yaklaßÝmÝ, organizasyonu, ynetim tarzÝ
ve uygulamalarÝ ile ilgili sonularÝ Bilim Portal Õda yer alan
KSR Kurumsal Sorumluluk Raporundan inceleyebilirsiniz.

KLÜNÜK ARAÞTIRMALARDA G NLLLERÜN ve
DENEKLERÜN KORUNMASI
Bilim Üla olarak eßdeÛer ila ßirketi olduÛumuzdan,
rnlerimiz orijinal rn ile aynÝ etkin maddeyi aynÝ
miktarda ierip, aynÝ farmastik ßekle sahip olmalÝdÝr. Bu
sebeple, pek ok rnde orijinal rnle eßdeÛer etkiye
sahip olduÛumuzu kanÝtlamamÝzÝn yollarÝndan baßlÝcasÝ,
yapÝlmasÝ gerekli olan biyoeßdeÛerlik alÝßmalarÝdÝr. Bilim
Üla olarak saÛlÝklÝ insanlar zerinde yapÝlacak
biyoyararlanÝm ve biyoeßdeÛerlik incelemelerinde Üla
AraßtÝrmalarÝ YnetmeliÛiÕne, TÝbbi Deontoloji TzÛÕne
ve Helsinki Deklarasyonu ve ekleri kararlarÝna uyarÝz.
BiyoyararlanÝm ve biyoeßdeÛerlik incelemelerinde,
insanda gereksiz inceleme yapÝlmasÝndan ve kullanÝlacak
gnll sayÝsÝnÝn gereksiz yere arttÝrÝlmasÝndan
kaÝnÝlmasÝ esasÝ Helsinki Deklarasyonunda
tanÝmlanmÝßtÝr.

Soru: GrdÛm bir uygunsuzluÛun yasal ihlal
kapsamÝna girip girmeyeceÛini nasÝl bilebilirim?

YanÝt: Bilemeyebilirsiniz. ISGK ve YKÕnÝn
standart gndem maddelerinden biri de
Òmevzuata uygunluk durumunun
deÛerlendirilmesi ve gzden geirilmesidir.
Bu raÛmen, yasal ihlal olabileceÛini
dßndÛnz uygunsuzluklarÝ konusuna
gre nleyici geri bildirim formu doldurarak
ISG uzmanÝna bildiriniz. ISG UzmanÝ Ünsan
KaynaklarÝ, Hukuk DanÝßmanÝ ve Üßveren
Temsilcisi ve yardÝmcÝsÝ ile srekli temas
halindedir. Byle bir bildirimde hemen
deÛerlendirme srecini baßlatÝr.

Helsinki Deklarasyonuna gre; ÒbiyoeßdeÛerlik
alÝßmalarÝna katÝlan gnllnn kendi btnlÛn
koruma hakkÝna her zaman saygÝ gsterilmelidir. Her
alÝßmada nlem olarak bir yandan deneÛin zel yaßamÝ
dikkate alÝnmalÝ, te yandan, alÝßmanÝn deneÛin hem
fiziksel ve ruhsal btnlÛne, hem de kißiliÛine
yapacaÛÝ etkiler en aza indirgenmelidirÓ. SaÛlÝklÝ insanlar
zerinde yapÝlan biyoeßdeÛerlik alÝßmalarÝ konusunda
kendi lkemizde yrrlkte olan etik, yasal ve
dzenleyici norm ve standartlarÝn yanÝ sÝra geerli
uluslararasÝ norm ve standartlarÝ gz nnde
bulundurmaktayÝz. Bu alÝßmalar ncesinde Üla
AraßtÝrmalarÝ YnetmeliÛiÕne gre etik kurul ve diÛer
kurullarÝn onayÝ ve gnlllerin rÝzasÝ alÝnÝr. Üncelemelerin
her trl hukuki ve mali sorumluluÛu incelemeyi yapan
(CRO) ve destekleyen (Bilim Üla) kißi, kurum ve
kurulußlara aittir. Bu incelemelerden doÛan cezai ve
hukuki sorumluluklar genel hkmlere tabidir.
BiyoeßdeÛerlik alÝßmalarÝ uluslararasÝ alanda akredite
olmuß kurulußlar (CRO) tarafÝndan GCP ve GLP kurallarÝ
uygulanarak gerekleßtirilir. Bilim Üla olarak alÝßmalara
katÝlan gnll bilgilerinin gizliliÛini ve korunmasÝnÝ
saÛlarÝz.

Soru: Tesisimizin ISG mevzuatÝna ve politikalarÝna
uygun olup olmadÝÛÝnÝ nasÝl bilebilirim?

YanÝt: Bilim Üla ISO 14001 evre ve OHSAS
18001 Üß SaÛlÝÛÝ GvenliÛi ynetim sistemini
uygulamaktadÝr. Bu kapsamda hem
belgelendirme firmasÝ hem de Bilim Üla i
denetim ekipleri dzenli denetimler yaparak,
standartlara uygunluk durumunu
deÛerlendirmektedir. Belirlenen
uygunsuzluklar iin DF aÝlÝr ve ilgili dzeltici
faaliyet formda belirtilen hedef
tamamlanma tarihine kadar tamamlanÝr.
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MEDYA VE KAMUOYU BÜLGÜLENDÜRMESÜ
Soru: yesi olduÛum ve henz STK olmamÝß bir
hayÝr kurumu ile bir gnll projesinde yer alarak
baÛÝß toplamak istiyorum. Bu amala ßirket iinde
bir stand amak veya ßirket hesabÝmdan e-posta
gndermem mmkn m ?

KatÝlÝmcÝ ynetim anlayÝßÝmÝzÝn en nemli destek unsuru
olarak iletißimi grrz. Kurum iinde ve dÝßÝnda temasta
olduÛumuz paydaßlarÝmÝzla; drst, ßeffaf, etik, anlaßÝlabilir,
srdrlebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerimizle, dzenli
ve ift ynl bilgi alÝß verißinde bulunuruz.
Kurumumuzun vizyonunu, misyonunu, deÛerlerini,
politikalarÝnÝ ve stratejilerini ncelikle alÝßanlarÝmÝzÝn sonra
ilgili diÛer paydaßlarÝn bilgisine sunarÝz.
Tm paydaßlarÝmÝza ynelik olarak; bilginin aÝklÝk ve gven
prensibine dayalÝ, doÛru olarak paylaßÝlmasÝnÝ hedefleriz.
PaydaßlarÝmÝzÝn temel beklentilerini karßÝlamaya ynelik,
kurumsal sorumluluk raporlamamÝzla ßeffaf bir biimde
performansÝmÝzÝ paylaßÝrÝz.

YanÝt: HayÝr. Her ne ßekilde olursa olsun
STK olmayan ve ßirketimizin belirlediÛi
nitelikte olmayan bir kuruluß ile ßirket
alÝßanÝ kimliÛinizde ißbirliÛi
yapÝlamayacaÛÝ gibi maddi destek
saÛlamak amacÝyla ßirket kaynaklarÝ
kullanÝlarak faaliyette de bulunulamaz.

Medya ve kamu nnde doÛruluk ve aÝklÝk prensibine
gre iletißim kurarÝz. Medya mensuplarÝnÝn doÛru bilgiyi,
kaynaÛÝndan ve zamanÝnda temin etmelerine zen
gsteririz.

YASAL SORUÞTURMALAR VE BÜLGÜ ÜSTEÚÜ
Bilim Üla olarak etik ilke ve prensiplerine baÛlÝ kalarak
yasalara karßÝ sorumluluklarÝnÝ her koßulda tam ve eksiksiz
olarak yerine getirmeyi en temel yaklaßÝmÝ olarak kabul
ederiz. Buna raÛmen gerektiÛinde yasal merciler tarafÝndan
istenen bilgi ve belgeleri sresinde hazÝrlayarak yetkililere
teslim ederiz. Bu gibi durumlarda ßirketimizi hukuk
danÝßmanlarÝmÝz temsil eder. Sizler de, herhangi bir kamu
grevlisi tarafÝndan sizinle temas edilerek bilgi talebinde
bulunuluyorsa derhal yneticiniz, hukuk danÝßmanÝmÝz ve
Uyum Kurulu ile temasa gemelisiniz.

Bu baÛlamda, her trl yanlÝß anlamayÝ nlemek ve
doÛru bilgilerin bir btnlk iinde kamuoyuyla
paylaßÝlmasÝnÝ saÛlamak iin alÝßanlarÝn medya ve
kamuoyundan gelen sorularÝ yanÝtlamalarÝna izin
vermiyoruz. Sizden bilgi istendiÛinde, bilgi isteyen kißinin
adÝnÝ not etmeli ve derhal Kurumsal Ületißim YneticiliÛi
ile iletißime geerek, bilgilendirmelisiniz.
Soru: TrkiyeÕnin ok okunan gazetelerinden
birinden beni aradÝlar ve Bilim Üla hakkÝnda benim
yetkili olduÛum konularda bilgi vermemi istediler.
Bilgi vermeli miyim?

Kamu grevlileri tarafÝndan yapÝlacak her trl
incelemede gerekli desteÛi talep etmediÛiniz durumlarda
siz ve ßirketimiz yanlÝß veya eksik bilgilendirmeden
kaynaklanan istenmeyen cezai yaptÝrÝmlarla karßÝlaßabilir.

YanÝt: YazÝlÝ ve grsel medya ile iletißim
sadece Bilim Üla Ynetim Kurulu
tarafÝndan grevlendirilen Kurumsal
Ületißim Yneticisi tarafÝndan
gerekleßtirilir. Bilim ÜlaÕta kurum
szcmz Genel Mdrmzdr. Bilim Üla
adÝna aÝklamalar yalnÝzca Genel Mdr
(veya onun yazÝlÝ olarak yetki verdiÛi kißi)
tarafÝndan yapÝlabilir. Sizden bilgi
istendiÛinde, bilgi isteyen kurumun ve
kißinin adÝnÝ, iletißim adresini, telefonunu
not etmeli ve derhal Kurumsal Ületißim
YneticiliÛi veya Genel Mdr
bilgilendirmelisiniz.

UnutmayÝnÝz ki kamu grevlileri tarafÝndan yapÝlan tm
araßtÝrmalar ve tesis ziyaretleri ÒUyum KuruluÓ konusudur.
Bu sebeple tereddtte kaldÝÛÝnÝz her durumda ÒUyum
KuruluÓ nu Size belirtilen iletißim bilgilerinden arayarak
detaylÝ bilgi almalÝsÝnÝz.
Soru: Ruhsat Blmnde alÝßÝyorum. SaÛlÝk
BakanlÝÛÝÕndan ve bazen TarÝm BakanlÝÛÝÕndan
sorular geliyor. Btn bu sorularÝ yanÝtlamadan
nce Uyum KuruluÕna mÝ baßvuracaÛÝm?
YanÝt: Sizin ve Blmnzn grev
tanÝmÝnda SaÛlÝk ve TarÝm bakanlÝklarÝ ile
iletißim, baßvuru yapmanÝz ve gelen
sorularÝ yanÝtlamanÝz yer almaktadÝr. Bu
tr sorulara kendi blm kurallarÝnÝza
uyarak yeterli imzalarla yanÝt verebilirsiniz.
Ama rneÛin size Sanayi BakanlÝÛÝ veya
Maliye BakanlÝÛÝÕndan bir soru geldiÛinde
bu konularÝ Hukuk Mßavirimize veya
Uyum KuruluÕna bildirmeli, onlardan
gelecek talimat doÛrultusunda hareket
etmelisiniz.

SÜVÜL TOPLUM KURULUÞLARI
Yasal olarak kurulußu yapÝlmÝß, uzmanlÝk, deneyim ve
yetkinlikleri ile derinleßmiß, ßeffaflÝÛÝ en nemli deÛer olarak
benimsemiß, izleme mekanizmalarÝ kurulmuß, farklÝ grß
ve fikirlerdeki bireylerin katÝlÝmÝna aÝk ve her ßeyden
nemlisi toplumun gelißimini destekleyen sosyal sorumlu
sivil toplum kurulußlarÝnda yer almak isteyen
alÝßanlarÝmÝzÝn bu gnll katÝlÝmlarÝnÝ destekleriz.
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