Etik Ülkelerle Ynetim

etik ilkeli ynetim
bize deÛer katar!
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DeÛerli alÝßma ArkadaßlarÝm,

Bilim Üla, insan saÛlÝÛÝ alanÝnda uzmanlaßmÝß, titizlikle seilmiß rnlerini, uluslararasÝ standartlara uygun
retim tesislerinde reten, ayrÝca pek ok yabancÝ ve yerli firmaya fason retim hizmeti veren saygÝdeÛer bir
ila firmasÝdÝr. Bilim Üla olarak baßlÝca amacÝmÝz, Trk ila pazarÝnda ilk iki firma arasÝnda yer almak ve en
fazla ihracat yapan yerli ila reticisi olmaktÝr.
Kaliteyi yaßam felsefesi olarak benimseyen Bilim Üla, aldÝÛÝ kalite dlleriyle bunu kanÝtlamÝßtÝr. retim alanÝndaki
yetkinliÛimizi baßta alÝßanlarÝmÝz olmak zere tm paydaßlarÝmÝz ile btn insanlar ve kurumlarla olan ilißkilerimizde
de srdrmeye kararlÝyÝz. Kelimenin her anlamÝyla hayati nem taßÝyan misyonumuzu gerekleßtirmek,
alÝßanlarÝmÝzÝn, ilalarÝmÝzdan yararlanan hastalarÝn, ilalarÝmÝzÝ reeteleyen ve kullanÝmÝnÝ takip eden saÛlÝk
mesleÛi mensuplarÝ ile birlikte tm paydaßlarÝmÝzÝn ila sektrne olan saygÝsÝnÝ srdrmemize baÛlÝdÝr.
Kurulußumuzdan bu yana sahip olduÛumuz Üß EtiÛi Ülkelerinin yaßatÝlmasÝ ve etkinliÛinin srdrlebilir olmasÝ
iin bu deÛerlerin yazÝlÝ hale getirilerek alÝßanlarÝmÝz, tm paydaßlarÝmÝz ve kamuoyu ile paylaßÝlmasÝyla
gleneceÛine inanÝyoruz.
Sizinle paylaßtÝÛÝmÝz ÒBilim Üla Üß EtiÛi Ülke ve PrensipleriÓ bu amala hazÝrlanmÝßtÝr. Bu kurallar uzun yÝllar
boyunca olußan ve halen uygulanan deÛer ve prensiplerimizin damÝtÝlmÝß ÒesansÝnÝÓ olußturur. Bilim Üla Üß
EtiÛi Ülkeleri ßirketimizi ve alÝßanlarÝmÝzÝ korumanÝn yanÝ sÝra, tm karar ve etkinliklerimizde belirleyici olan
yasalarÝn, ßirket ii srelerin tesinde bizlere yn gsteren bir kÝlavuz niteliÛinde olacaktÝr.
Bilim Üla Üß EtiÛi Ülke ve Prensiplerini ve bu ilkelerin dayandÝÛÝ Bilim Üla DeÛerlerini bilmek, anlamak, iselleßtirmek
ve her durumda bunlara uygun hareket etmek; Ynetim kurulu yeleri dahil tm Bilim Üla alÝßanlarÝnÝn ortak
sorumluluÛudur. Tm yneticiler ve tm alÝßanlar her birimizin Üß EtiÛi Ülkelerine uygun davranmasÝnÝ
destekleme sorumluluÛunu taßÝrlar.
UnutmamalÝyÝz ki hibir kurallar kitabÝ bireylerin gnlk yaßamda karßÝlaßabileceÛi tm durumlara bire bir
yanÝt veremez. Bu kurallar iyi niyet ve sorumluluk bilinci erevesinde verilecek doÛru kararlarÝn yerine geemez.
Herhangi bir durum karßÝsÝnda kararsÝz kaldÝÛÝmÝzda, yneticilerimizden ve daha deneyimli alÝßanlarÝmÝzdan
veya Etik KurulÕdan bilgi ve destek almayÝ ihmal etmemeliyiz. Buna karßÝlÝk, Bilim Üla Üß EtiÛi Ülke ve Prensiplerine
uygun olmadÝÛÝnÝ gzlemlediÛimiz karar ve davranÝßlarÝn bir an nce zmlenebilmesi iin rapor edilmesinin
hepimizin ortak sorumluluÛu olduÛunu da akÝldan ÝkarmamalÝyÝz.
Bilim Üla ÕÝ belirlediÛimiz hedeflere ulaßtÝracak olan bizler, Bilim Üla Üß EtiÛi Ülkelerini tm projelerimizde olduÛu
gibi sadakat ve bilinle uygulamalÝyÝz. Bu konuda sizlerin gereken sorumluluÛu taßÝdÝÛÝnÝza inanÝyorum.
Sevgilerimle,
Blent KaraaÛa
Ynetim Kurulu BaßkanÝ
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Üß EtiÛi Ülkeleri
1 DOÚRU VE DRST OLMAK

(59.3: ÜßverenÕe baÛlÝ ißyerlerinde istihdam
edilecek kadrosu ve nvanÝ ißverence belirlenecek
personelin kurulußtaki bu grev ve hizmeti nedeni
ile, gerek mßterileri tanÝmÝß olduÛundan ve
gerekse ißlerin sÝrlarÝna vakÝf bulunduÛundan;
kurulußtaki grevinden, her ne nedenle ayrÝlmÝß
olursa olsun; iß szleßmesinin sona erdiÛi tarihten
itibaren grev ve hizmeti nedeniyle vakÝf
bulunduÛu kuruluß sÝrlarÝnÝ sreyle sÝnÝrlÝ
olmaksÝzÝn 3. ßahÝslara doÛrudan doÛruya veya
dolaylÝ, olarak aktarmamayÝ, kuruluß dÝßÝna
ÝkartmamayÝ, kendi serbest iradesiyle beyan,
kabul ve taahht eder. Üßveren iß bu cezai ßartÝ
ieren kefaletname ve taahhtname belgesini iß
szleßmesine zel hkm konulmak suretiyle ilgili
personelden talep edebilir.)

Hizmet verdiÛimiz kißi ve kurumlar baßta olmak
zere tm paydaßlarÝmÝz ile olan ilißkilerimizde
gvenilirliÛimizin ve kurulußumuza duyulan saygÝnÝn
artÝrÝlmasÝ amacÝyla insana saygÝlÝ, drstlk
kurallarÝna baÛlÝ, gerek genel ahlak gerekse hukukun
bizden beklediÛi zene uygun tutum ve davranÝß
ierisinde hareket ederiz.
2 BÜLGÜLERÜN GÜZLÜLÜÚÜNÜ SAÚLAMAK
Gizli ve 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.
Tereddt halinde ana kÝstas bilginin kamuya aÝk
kaynaklarda yer alÝp almadÝÛÝdÝr.

3 IKAR ATIÞMASINDAN KAINMAK
BÜLÜM Üla alÝßanlarÝ olarak Ýkar atÝßmasÝndan
uzak durulur. Üß ilißkileri sebebi ile iletißim iinde
bulunulan kißi ve kurulußlardan kendi ve / veya yakÝn
evresi iin Ýkar ve/veya ek finansal fayda saÛlanmaz.

Grev nedeniyle veya arÝzi olarak Ûrenilen fason
retim yaptÝrÝlan ve/veya yapÝlan/ rn satÝn alÝnan
ve/veya satÝlan retici, tedariki ve mßterilere ait gizli
bilgiler, kißisel Ýkar elde etmek amacÝyla kullanÝlmaz
ve ißverenin gizli bilgilerle yetkili kißilerinin izni
olmaksÝzÝn nc kißilerle paylaßÝlmaz. Bu bilgiler
sadece belirlenen yetkiler dahilinde yetkili ve ilgili
kißiler ile paylaßÝlÝr. alÝßanlarÝn, mßterilerin, iß ve/veya
ißbirliÛi yapÝlan tm kißilerin gizlilik kurallarÝna riayet
edilir, verdikleri bilgiler yasal zorunluluk olmadan
paylaßÝlmaz. Üßverene ait her eßit belgeden ißveren
yetkililerinin izni olmadan ve ißin doÛal akÝßÝ dÝßÝnda
elektronik yoldan, kaÛÝt, CD, DVD ve diÛer kaydedici
cihazlar zerine kayÝt, baskÝ veya yazÝm ve diÛer
suretlerle rnek alÝnmaz, elektronik yoldan ya da farklÝ
yntemlerle baßkalarÝna iletilmez ve bu belgeler
zerinde silme, ekleme, tahrifat, montaj vs. yapÝlmaz.
Gizlilik kurallarÝna uyma mkellefiyeti ißverenden
ayrÝldÝktan sonra da devam eder.

Bireysel fayda saÛlamak amacÝ ile BÜLÜM Üla
alÝßanÝ olma avantajÝ kullanÝlmaz.
Üße alÝm yetkisine sahip alÝßanlar kendi
yakÝnlarÝnÝ istihdam etmekten kaÝnÝrlar.
SatÝnalma yetkisi olanlar kendi yakÝnlarÝ ile iß
ilißkisi iine girmekten kaÝnÝrlar. Üstisnai durumlarda
Genel Mdr onayÝ alÝnÝr.
Üßin gereÛi olarak dÝßarÝdan alÝnan mal ve
hizmetlerin saÛlayÝcÝ ile bir alÝßanÝn kißisel yakÝnlÝÛÝ
ya da akrabalÝÛÝ varsa bu durumu yneticilerine bildirir.
Soru: Ailenin bir dÛn organizasyonunu
stlendim. Reklam ßirketimiz bu tr organizasyonlar
da yapan bir ßirket ve adaylarÝmdan biri. Kendilerini
iyi tanÝyorum. Bana ok iyi fiyat vereceklerini ve bir
dediÛimi iki ettirmeyeceklerini sylediler. Ýkar
atÝßmasÝ olußur mu? NasÝl bir yol izlesem?

alÝßanlarÝn sÝr saklama sorumluluÛu kapsamÝnda
Personel YnetmeliÛiÕnin 47.4. ve 59.3 maddelerindeki
hkmler uygulanÝr.

YanÝt: Bu sorunun yanÝtÝ ßirketteki
pozisyonunuzla ok ilgili. EÛer reklam
ßirketinin tekliflerini onaylayan bir
pozisyondaysanÝz, veya doÛrudan
baÛlantÝnÝz olmasa dahi greviniz alÝnacak
kararlarÝ etkileyen bir pozisyon ise, baßka bir
ßirketi tercih etmenizi neririz. Verdikleri teklif
sizi ok cezbediyorsa, durumu Etik KurulÕa
veya yneticinize duyurmanÝzÝ, onlarÝn
nerilerini dikkate almanÝzÝ neririz.

(47.4:Personel yaptÝÛÝ grev ile ilgili olsun veya
olmasÝn, kuruluß ile ilgili olarak ÛrendiÛi sÝrlarÝ,
bilgileri saklamak zorundadÝr. ÛrendiÛi sÝrlarÝ,
bilgileri veya bunlara ilißkin belgeleri yetkili
olmayan kißilere ve makamlara veremez,
aÝklayamaz. Bu ykmllk kuruluß ile ilißkisinin
sona ermesinde ve sonrasÝnda devam eder.)
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4.2 alÝßanlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz

alÝßan yakÝnlarÝnÝn istihdamÝnda Personel
YnetmeliÛiÕnin 8. maddesindeki hkmler
uygulanÝr. (Üße alÝnacak kimsenin ißyerinde alÝßan
personel ile akraba ilißkisi bulunmasÝ halinde iße
kabul edilemez. Akraba terimi birinci derece sÝhri
kan hÝsÝmlarÝnÝ ierir. (Ana, Baba, Kardeß, Eß ve ocuk,
Amca, Hala, DayÝ, Teyze) Bununla beraber ißveren
menfaatlerinin gerektirdiÛi durumlarda bu kißileri
Ynetim Kurulu onayÝ ile istihdam edebilir. Halen
alÝßmakta olan akrabalara bu hkm uygulanmaz.)

ÒEn ok alÝßÝlmak Üstenen FirmalarÓ arasÝnda
yer almak iin doÛru ve etkin insan kaynaklarÝ
politikalarÝ belirlenir ve uygulanÝr. Bu erevede
Bilim Üla A.Þ;
a ÒalÝßanÝnÝ En DeÛerli VarlÝÛÝÓ olarak kabul eder,

b
c

Soru: Þirkette satÝn almalardan sorumluyum.
BaldÝzÝmÝn Genel Mdr olarak atandÝÛÝ ßirket bize
tedariki olarak hizmet vermeye talip. Þirket daha
nce de bizimle alÝßmÝßtÝ. Ne yapmalÝyÝm?

d

YanÝt: Bir Ýkar atÝßmasÝ ile karßÝ
karßÝyasÝnÝz. Þirket kendi alanÝnda stn
servis veren bir ßirket olsa dahi, algÝlanacak
gerek farklÝ olacaktÝr. Her durumda
durumu yneticinize bildirin, O ßirketten
yapÝlacak alÝmlarda siz karar verici
olmayÝn. Üstisnai durumlarda Genel
MdrÕn yazÝlÝ onayÝnÝ isteyin.

e

f

g

Herhangi bir Ýkar atÝßmasÝ yaßanmasÝ halinde
gerek Üß EtiÛi KurallarÝ ve gerekse iyi niyet ve hukuk
kurallarÝ iinde davranÝlÝr. Gereken durumlarda derhal
Etik Kurula baßvurularak ne ßekilde davranÝlacaÛÝ
belirlenir.

h

4 PAYDAÞLARIMIZA KARÞI
SORUMLULUKLARIMIZI YERÜNE GETÜRMEK

bu amala alÝßanlarÝna saÛlÝklÝ, gvenli ve verimli
bir alÝßma ortamÝ sunar,
Tm alÝßanlarÝna karßÝ yasal ykmllklerini
yerine getirir,
Üße alma, terfi ve grev deÛißikliklerinde insan
kaynaklarÝ iß srelerinde yer alan bilimsel
metodlarÝ (nitelikler, yetkinlikler, performans vb.)
fÝrsat eßitliÛini gzeterek uygular,
alÝßanlarla ilgili tm insan kaynaklarÝ
uygulamalarÝnda din, dil, cinsiyet, Ýrk, bedensel
engel ve yaß gibi zellikleri sebebiyle
ayrÝmcÝlÝk yapmaz,
alÝßanlarÝna ait zlk dosyasÝnda yer alan bilgiler
baßta olmak zere, her trl bilgiyi zel olsun veya
olmaksÝzÝn saklÝ tutar, alÝßanlarÝnÝn zel
yaßantÝsÝna mdahale etmez.
alÝßanlarÝnÝn iß ve kißisel gelißimini saÛlayacak
konularda eÛitim ve gelißim faaliyetleri dzenler ve
kariyerlerini planlamalarÝna yardÝmcÝ olacak
ortamÝ hazÝrlar.
alÝßanlarÝnÝn yaßam kalitesini ve standardÝnÝ
kurulußun olanaklarÝ lsnde gelißtirmeye zen
gstererek, dengeli ve adil bir cret ve yan haklarÝn
uygulanmasÝnÝ saÛlar.
Üß yeri gvenliÛini ve alÝßanlarÝnÝn saÛlÝÛÝnÝ
korumak amacÝyla gereken nlemleri alÝr.

Soru: Üß arkadaßlarÝmÝz biz hanÝmlara iß yerinde
gayet centilmence davranÝyorlar. Ama ßirket ii
kutlamalarda veya blgelerde satÝß ekibiyle yenen
akßam yemeklerinde dozu kaÝranlar oluyor. BazÝ
geceler, hele masada az sayÝda bayan varsa, aÝk
saÝk fÝkralar ve ßakalar sonucu yemekler keyifli
olmaktan ÝkÝyor. Þirket ii iletißim aÝsÝndan bu tr
yemeklerin yararÝna da inanÝyorum. Ortam
bozulduÛunda kalkÝp gitmek ise, eÛer ßehir
dÝßÝndaysanÝz hemen hemen imkansÝz. Ne nerirsiniz?

4.1 Yasalara KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Kurulußa ilißkin tm faaliyetler, T.C.Õnin Yasa,
Ynetmelik ve diÛer hukuk kurallarÝ ile uluslararasÝ
geerliliÛi olan hukuk kurallarÝ erevesinde yrtlr.
Yasa ve hukuk kurallarÝnÝ dzenleyen, uygulayan ve
denetleyen Kurum ve Kurulußlar ile ilißkiler, bu
kurallara uygunluk, doÛruluk ve tutarlÝlÝk iinde
yrtlr.

YanÝt: Erkek iß arkadaßlarÝnÝza centilmence
davrandÝklarÝ ortamda bu rahatsÝzlÝÛÝnÝzÝ aÝk
aÝk belirtin. Þaka ve fÝkralarÝn Òdozunun
neminiÓ onlar da mutlaka bilmektedirler.
Byle davranÝßlarÝn ortadan kalktÝÛÝnÝ
greceksiniz. EÛer aksi olursa veya hibir
olumlu gelißme grmediÛinizi dßnyorsanÝz,
yneticinize veya Etik kurulÕa durumu bildirin.
Gereken yapÝlacaktÝr.

T.C.Õnin kurum ve kurulußlarÝ dÝßÝnda, siyasi
partiler ve sivil toplum rgtleri baßta olmak zere
iinde bulunulan toplumun, tm kurulußlarÝna eßit
mesafede, tarafsÝz ve dengeli yaklaßÝlÝr, toplumun
rf ve adetine ve diÛer deÛer hkmlerine saygÝ
ile yaklaßÝlÝr.
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4.4 HissedarlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz

Soru: KadÝn alÝßanlarÝn bir sre alÝßtÝktan sonra
ailevi nedenlerle ißi terk ettiklerini gzlemliyorum.
Byk emek harcanarak yetißen kadÝn alÝßanlarÝn
ißi beklenmedik bir anda terki dolayÝsÝyla, ßirketin
kayÝplarÝ ortadadÝr. Uzun vadeli gelißme planlarÝ
olan grevlere, bu nedenle kadÝnlarÝ yerleßtirmeyi
dßnmyorum. Bu ayrÝmcÝlÝk olarak
yorumlanabilir mi?

BÜLÜM Üla A.Þ;
a Tm hissedarlarÝ iin aynÝ ßekilde ve fark

gzetmeksizin srekli ve srdrlebilir deÛer
yaratmayÝ hedefler.
b HissedarlarÝnÝn yatÝrÝmlarÝnÝ korumayÝ ve
yatÝrÝmlarÝ zerinden onlara, sektrdeki diÛer belli
baßlÝ kurulußlarla kÝyaslandÝÛÝnda daha avantajlÝ
getiri saÛlamayÝ amalar. Bu ama iin yasal
kurallara uygun hareket ederek gerekleßtirdiÛi
faaliyetlerde riskleri belirler ve mutabÝk kalÝnan
limitler iinde risk alÝr.
c KaynaklarÝnÝ ve varlÝklarÝnÝ en verimli ßekilde ve
yksek finansal performans hedeflerine ulaßacak
ßekilde kullanÝr; rekabet gcn artÝrmaya ve
srekli byyerek sektrdeki konumunu
glendirmeye zen gsterir. Ticari faaliyetleri,
yapÝsÝ, mali durumu ve performansla ilgili bilgileri,
yetkili kÝlÝnmÝß kißiler eliyle hissedarlarÝna
zamanÝnda, dzenli, doÛru ve eksiksiz olarak
bildirir.

YanÝt: YaptÝÛÝnÝz ayrÝmcÝlÝÛÝn tarifi
sayÝlabilir. Yasalar byle bir
davranÝßa izin vermediÛi gibi, Bilim
Üla politikalarÝnda da byle
davranÝßlara izin verilmez.

4.3 Mßterilerimize KarßÝ SorumluluklarÝmz
Daha mkemmel hizmeti zamanÝnda sunabilmek ve
toplumla birlikte byyebilmek iin ÒMßteri MemnuniyetiÓ
en nemli hedeflerden birisi olarak kabul edilir.

4.5 Tedariki ve Üßbirliklerimize KarßÝ
SorumluluklarÝmÝz

Bilim Üla A.Þ. ve alÝßanlarÝ, mßterilerinin ihtiya
ve memnuniyetini nemser. Faaliyetlerinde, paydaß
beklentilerini dengede tutarak, mßterilerinin hizmet
veya rnlerden kaynaklanan ihtiya, talep ve
ßikayetlerine yasal prosedr ve ynetmelikler dahilinde,
en kÝsa zamanda, en doÛru ßekilde cevap vermeye ve
bu konularda proaktif zmler getirmeye alÝßan bir
yaklaßÝmÝ benimser.

Bilim Üla A.Þ ve mensuplarÝ,
a rn, retim ve hizmetlerini gelißtirmek amacÝyla

szleßme yaptÝÛÝ ve/veya alÝßtÝrdÝÛÝ tedarikilere
karßÝ ykmllklerini tam, doÛru ve zamanÝnda
yerine getirmeye zen gsterir. Üßlem ve
faaliyetlerini yrtmek amacÝyla kurduÛu
ißbirliklerinde sreklilik arz eden ve Òkazan-kazanÓ
ilkesi ÝßÝÛÝnda dzenli bilgi alÝßverißi saÛlayacak
iletißim ortamlarÝ yaratÝr.
b Tedariki politikalarÝna uygun ßekilde
hareket eder.
c retim ilke ve yntemlerinde (reglasyonlarda)
ve standartlarda meydana gelen ve srelerin
verimliliÛini arttÝrmak iin uygulanan
deÛißikliklerden ißbirliklerini de yetkililer
aracÝlÝÛÝyla bilgilendirir ve kendi srelerinde de
bu deÛißikliklere uygun dzenleme yapmalarÝnÝ
destekler.
d ÜßbirliÛi yapÝlan tm paydaßlarÝn gizli bilgileri
zenle korunur.

TanÝtÝm; etik kurallara uygun bir ßekilde yapÝlÝr.
yesi bulunulan endstri meslek kurulußlarÝnÝn iyi
tanÝtÝm uygulamalarÝna uygun tanÝtÝm yapÝlÝr.
Soru: Hammadde siparißlerinin durdurulduÛunu
syledikleri bir rnmzn retimini herhalde
yakÝnda durduracaÛÝz, fakat ne zaman belli deÛil,
daha resmi bir aÝklama yapÝlmadÝ. Depoculardan
sorular geliyor. Üß EtiÛi Ülkelerimizde Ò Mßterilerin
talep ettikleri konuda yanlÝß, eksik veya yanÝltÝcÝ bilgi
vermeyizÓ diyoruz. Ne yapsam?
YanÝt: Hammadde siparißlerinin
durdurulmasÝnÝn eßitli nedenleri olabilir.
Eldeki stoklar tahmin edilen satÝßlarÝ
karßÝladÝÛÝ iin, hammadde temininde baßka
bir kaynaÛa geileceÛinden, rnn
satÝßlarÝnÝn dßeceÛi ngrsyle veya
piyasadan kaldÝrÝlacaÛÝ iin byle bir karar
alÝnmÝß olabilir. Derhal yneticinizle grßn,
size gelen sorularÝ kendisiyle paylaßÝn.
Þirketimizin yapacaÛÝ aÝklamaya gre
davranÝn.

4.6 Rakiplerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
a Rakip kurulußlarla ilißkilerde haksÝz rekabete yol

aacak, mßteri ve tketicilerin menfaatine ters
dßecek ißbirliklerine gidilmez.
b Adil, yasalara, hakkaniyete, drstlk kurallarÝna,
SaÛlÝk BakanlÝÛÝÕ nÝn, diÛer Yetkili Resmi Merci
ve KurumlarÝn ve yesi olduÛu Mesleki
KurulußlarÝn rekabeti dzenleyen kurallarÝnÝn
koßullarÝna uygun olarak, etkin bir ßekilde
7
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b Ekonomiye katkÝda bulunmak kadar, topluma

rekabet eder; haksÝz veya aldatÝcÝ kabul
edilebilecek pazarlama faaliyetlerinden,
reklamdan ve/veya diÛer projelerden kaÝnÝr.
c Sektrn gelißmesi, yasal, hukuki ve meßru ortak
menfaatlerinin gzetilmesi ve sektre olan
gvenin srekliliÛinin saÛlanmasÝ konusunda
titiz davranÝlÝr.

da katkÝ saÛlamanÝn, aÛdaßlÝÛÝn gereÛi
olduÛuna inanarak toplumdan alÝnanÝ oÛaltarak
ve reterek topluma geri verir.
c Üyi bir vatandaß olma bilinciyle toplumsal
konularda nc olarak duyarlÝ bir ßekilde hareket
eder; sivil toplum rgtlerinde, kamu yararÝna
olan hizmetlerde, zellikle evre ve eÛitim gibi
konularda uygun faaliyetlerde rol almaya alÝßÝr
ve/veya destekler. alÝßanlarÝnÝn da gnll
alÝßmalarda faaliyet gstermesini destekler.
d Üß yaptÝÛÝ tm lkelerin gelenek ve kltrlerine
karßÝ duyarlÝ ve saygÝlÝ davranÝr. Rßvet veya
maksadÝ aßan bedelde hediye vb. rn ve
hizmetler vermez ve kabul etmez.
e Tm faaliyetlerinde evresel boyutlarÝ
deÛerlendirir, evreyi korumanÝn yanÝ sÝra
gelißtirecek nlemleri alÝr. Yasalarca tanÝmlanan
evre, Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi uygulamalarÝnÝn
tesinde hedefler seilir.

Soru: Bir ilacÝmÝzÝn rakibine ait 2004 tarihli
literatrde, ilacÝn ticari adÝ verilerek FDA tarafÝndan
askÝya alÝndÝÛÝ belirtiliyor. Bu kararÝn 2009 yÝlÝnda
kaldÝrÝldÝÛÝnÝ FDA sitesinden grebiliyoruz. Ama
literatr literatrdr. YazÝnÝn tarihini de belirterek bu
yayÝnÝ rakip ilacÝ reeteleyen hekimlerle paylaßmam,
Etik Ülkelerimize aykÝrÝ mÝdÝr?
YanÝt: Bizim bir ilacÝmÝz hakkÝnda byle
bir ÒliteratrÓ hekimlerle paylaßÝlsa, bizim
tepkimiz sizce ne olur? 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 kullanmamanÝz gerekir.

4.8 Bilim Üla temsilden Kaynaklanan
SorumluluklarÝmÝz
a Tm alÝßanlar Bilim ÜlaÕÝn kurumsal itibarÝnÝ ve

markasÝnÝ korumak iin zerine dßen grevleri
yasalara ve hukuka baÛlÝ kalarak yerine getirir.
b Kurulußu temsilen bulunulan merci ve
ortamlarda BÜLÜM Üla adÝna belirlenen kurumsal
mesajlar ve hukuk erevesinde grßler
bildirilir, BÜLÜM Üla iin ifade edilmiß grß ve
dßnceler, BÜLÜM Üla adÝna dinlenip en kÝsa
zamanda yetkililere bildirilir.
c BÜLÜM ÜlaÕÝ risk altÝna sokabilecek ve/veya hukuk
dÝßÝna itebilecek davranÝß ve beyanlardan
kaÝnÝlÝr; bu tr beyan veya davranÝßlar
saptandÝÛÝnda en kÝsa zamanda Bilim ÜlaÕ Ýn
yetkili kißilerine iletilmesi iin gerekli ißlem
yapÝlÝr.

Soru: Hammaddeleri yurt dÝßÝndaki ßirketlerden
temin ediyoruz. Bir tedarikimizin lkesinde 15 yaß altÝ
ocuklarÝ alÝßtÝrdÝÛÝ, bu nedenle ok da ucuza
hammadde satabildiÛini, bu ocuklarÝn
smrldÛn gvendiÛim bir kaynakta okudum.
Etik ilkelerimizde yer almamakla birlikte prensiplerimiz
arasÝnda ÒZorlama alÝßma ßekillerinin ve ocuk
ißiliÛinin kaldÝrÝlmasÝ iin aba gsteririz.Ó, dediÛimizi
biliyorum. Ne yapmalÝyÝm?
YanÝt: nemli bir noktaya dikkat
ekiyorsunuz. Maalesef Bilim Üla olarak
dnyanÝn her yresindeki sorunlarÝ zme
olanaÛÝmÝz yok. te yandan baßÝmÝzÝ baßka
yne evirip olayÝ grmezlikten gelmemiz de
ÒetikÓ deÛil. Konuyu yneticinize, Etik KurulÕa
bildirin. Hammadde temininde baßka
kaynaklar olursa, satÝnalma kararÝmÝzda etik
ltlerin de yer aldÝÛÝnÝ bilmenizde fayda var.

Soru: E-posta ile binlerce kißinin yanÝ sÝra bana
da gelen mesajlarda rakiplerin rnleri ile ilgili
uyarÝlar yer alÝyor. Sadece bilgi paylaßmak iin bu
mesajlarÝ iß arkadaßlarÝma ve dostlarÝma
gndermemde ne sakÝnca olabilir?

4.7 Topluma, evreye ve ÜnsanlÝÛa KarßÝ
SorumluluklarÝmÝz

YanÝt: Spam adÝ verilen, kimden ve nereden
geldiÛi belli olmayan oÛu zaman yanÝltÝcÝ
bilgiler ieren bu tr e-posta mesajlarÝnÝ, hele
hele ßirket posta kutunuzdan yollamayÝn.
Þirket olarak hukuki yaptÝrÝmlar ve aÛÝr
cezalarla karßÝ karßÝya kalabiliriz.

Bilim Üla A.Þ ve MensuplarÝ,
Toplumun deÛerlerini ve duyarlÝlÝklarÝnÝ nemser.
a Kurum ve birey olarak nceliÛin sadece Kurulußun

ticari varlÝÛÝ deÛil, aynÝ zamanda insan ve yaßam kalitesi
olduÛuna inanÝr. Kurumsal yapÝsÝ ve toplumsal duyarlÝlÝÛÝ
yksek nitelikte alÝßanlarÝ ile toplumsal sorumluluÛun
bilincinde hizmet eder.
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Kurulußun gizli saydÝÛÝ bilgileri, hem kuruluß adÝna
alÝßtÝÛÝmÝz sre boyunca hem de kurulußla ilißkimiz
kesildikten sonra kendimizde saklÝ tutar, kurulußun
izni olmadan kuruluß haricindeki bir kißiye bu bilgileri
aÝklamaktan kaÝnÝrÝz. Bu bilgileri kurulußtaki
grevlerimizi ifa etme haricindeki bir maksat iin
kullanmayÝz.

1 ADÜL REKABET KOÞULLARININ
OLUÞTURULMASI
Bilim Üla alÝßanlarÝ T.C. yasalarÝnda tanÝmlanan
rekabet ile ilgili ilke ve kurallara baÛlÝ hareket ederek
sektre nclk ederler.
Her trl iß ilißkilerinde Bilim Üla kurumsal
itibarÝna uygun olacak ßekilde davranÝrÝz.

Soru: Þirkette ortak bilgisayar dosyalarÝna
ulaßmak iin kullanÝlan ßifreleri unutan bazÝ
arkadaßlar benden kendi ßifremi vermemi istiyorlar.
Üßlem ßifrelerimi gvendiÛim arkadaßlarÝmla
paylaßmam sorun yaratÝr mÝ?

Rakiplerimiz ile ilgili yasal dayanaÛÝ olmayan
bilgileri mßterilerimiz ile paylaßmayÝz.
Herhangi bir rakibimiz ile aßaÛÝdaki konular
hakkÝnda bir anlaßmaya, karßÝlÝklÝ anlayÝßa varmaya
ve hatta grßmeye girißmeyiz:

YanÝt: Þifreler kißiseldir. Þifrelerini
unutanlar IT blmne baßvurup ßifrelerini
yenilemelidirler. Ortak dosyalara dahi
girißlerde eßitli dzeyler olabilir. Sizin ortak
dosyaya girip dzeltme yapma yetkiniz
varken bir baßkasÝnÝn olmayabilir. Kißi de
bilmeden veri birliÛini bozabilir. Þifrelerinizi
kimse ile paylaßmayÝnÝz. Acil durumlarda
paylaßmak zorunda kalÝrsanÝz derhal IT
blmne durumu bildirip ßifrenizi
deÛißtiriniz.

Fiyatlar ve indirimler
SatÝß ßartlarÝ
Pazar paylarÝ
DaÛÝtÝm usulleri ve kanallarÝ
Ühaleler veya ihale niyetleri
Mßterilerin veya 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

Soru: ÒBilgisayarlarÝmÝzÝ her gn ofis dÝßÝna
taßÝyoruz. Bu, Ògizli bilgilerin korunmasÝÓ kuralÝna
aykÝrÝ mÝdÝr?

Kurulußun faaliyetlerinin yasal mevzuat ve i
dzenlemelere uygunluÛunun izlenmesi iin yapÝlan
i ve dÝß denetim alÝßmalarÝna, hepimiz ißbirliÛi
yapmak suretiyle destek veririz.

YanÝt: Bilim Üla IT Sistemleri KullanÝm
KurallarÝ prosedrnde belirtildiÛi gibi, kißisel
ßifrelerin paylaßÝlmamasÝ, ßifrelerin kolay
tahmin edilecek trde olmamasÝ, ok hassas
bilgilerin PCÕnin C: diskinde tutulmamasÝ gibi
kurallara dikkat edildiÛi ve bilgisayarÝ
korumak iin gerekli nlemler alÝndÝÛÝ
takdirde, PCÕler ßirket dÝßÝna ÝkarÝlabilir.

2 ÞÜRKETLE ÜLGÜLÜ SIRLARIN SAKLANMASI
BÜLÜM Üla olarak vizyonumuzu gerekleßtirme
yolunda kullandÝÛÝmÝz en nemli varlÝklarÝndan biri
ÔBilgiÕdir. Bu doÛrultuda, bilginin etkin kullanÝmÝ,
doÛru ßekilde paylaßÝmÝ ve kurulußa ait bilgilerin
gizliliÛinin, btnlÛnn ve erißebilirliÛinin
saÛlanmasÝ hepimizin sorumluluÛu altÝndadÝr.
Kurulußumuzun hissedarlarÝna verdiÛi raporlarda
aÝkladÝÛÝ bilgiler veya bir alÝßanÝn bilgilerin halka
aÝk olduÛunu ispatlayabildiÛi durumlar haricinde,
-bunlarla sÝnÝrlÝ kalmamak ßartÝyla- ticari planlar,
retim, kontrol, rn gelißtirme ve teknolojisi,
pazarlama ve fiyatlama bilgileri, mßteri bilgileri,
yeni iß sahalarÝ ile atÝlÝmlarÝn planlarÝ, personel zlk
ve cret bilgileri ve nc ßahÝslarla akdedilen
Ògizlilik anlaßmalarÝ gizli bilgiler kapsamÝndadÝr.

Mßterileri ve tedarikiler tarafÝndan aktarÝlan
bilgilerin saklÝ kalmak zere zel olduklarÝnÝ kabul
ederiz (Mßteri veya tedarikinin bu bilgilerin
aÝklanabileceÛine dair zel msaadesi olduÛu
durumlar hari).
Bilgileri, deÛißtirmez, kopyalamaz ve tahrip etmeyiz.
Bilgilerin dikkatli tutulmasÝ, saklanmasÝ ve aÝÛa
ÝkmamasÝ iin gerekli nlemleri alÝrÝz. Bilgiler zerindeki
deÛißiklikleri, tarihesi ile birlikte kayÝt altÝna alÝrÝz.

alÝßanlarÝmÝz kurulußumuza ait zel ve gizli tm
bilgileri korumak ve gizli tutmakla ykmldr.

Gizli dosyalarÝ kurum dÝßÝna ÝkarmayÝz. Kurum
dÝßÝna ÝkarÝlmasÝ gereken gizli bilgiler iin bilginin
sorumlusunun veya st YnetimÕin onayÝnÝ alÝrÝz.

Grevimiz ve kurulußla ilgili gizli konularÝ kuruluß
dÝßÝnda ve/veya kuruluß iinde yemek salonlarÝ,
kafeterya, asansr, servis arabalarÝ ve benzeri umumi
yerlerde konußmayÝz, tartÝßmayÝz ve herhangi bir
olumsuz yoruma sebebiyet vermeyiz.

Kuruluß bilgilerine erißim iin kullanÝlan ßifreler,
kullanÝcÝ kodlarÝ ve benzeri tanÝmlayÝcÝ bilgileri gizli
tutar, yetkili kullanÝcÝlar dÝßÝnda kimseye aÝklamayÝz.
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3.2 Grev ve Yetkileri DoÛru Kullanmak
Soru: AynÝ blmde alÝßanlarÝn, yÝlbaßlarÝnda
birbirlerinin maaß artÝßÝnÝ Ûrenme meraklarÝ malum.
Bizim blmde bunun bir tre olduÛunu gryorum.
Þirkete yeni girdim. ArkadaßlarÝm maaßÝmÝ ve yapÝlan
artÝßÝ soruyorlar. Onlara maaßÝmÝ sylemeli miyim?

Yetkilerimizi, kendimizin ve/veya yakÝnlarÝmÝzÝn
menfaatine ve bizden beklenen zen dÝßÝnda kullanarak
kurulußun itibarÝna zarar vermeyiz. DoÛrudan ya da
dolaylÝ olarak usulsz menfaat gzetmeyiz.
MallarÝn ve hizmetlerin tedariÛinde, kißisel
tercihlere dayalÝ olarak szleßme yapmaktan ok
rekabete dayalÝ bir sre iinde kuruluß satÝnalma
politikalarÝna uygun hareket ederiz.

YanÝt: Bu treyi bozun. Yeni giren biri
olarak zorlanÝrsanÝz, size yapÝlan artÝßÝn
ortalama artÝßa yakÝn olduÛunu syleyin.
Veya soruyu soranÝn artÝßÝ ile aynÝ olduÛunu
syleyin. Üßi ßakaya vurun, ama bu soruyu
yanÝtlamayÝn. EÛer zerinize ok gelirlerse,
durumu yneticinize veya Etik KurulÕa bildirin.

HayÝr ißi baÛÝßlarÝ veya etkinliklerin sponsorluÛu
iin nceden izin alÝrÝz.
Hediyeler, aÛÝrlama ve eÛlence faaliyetleri her zaman
gerek bir iß amacÝyla kurduÛumuz ilißkilerdir. Bir karar
veya eylemi etkileme maksadÝ taßÝmayÝz veya etkileme
maksadÝ taßÝyor gibi grmeyiz. Toplumsal olarak kabul
edilebilir ve kanunen izin verilebilir sÝnÝrlar iinde tutarÝz.

nc kißi ve /veya kurulußlarla, Kuruluß menfaati
gereÛi bilgi paylaßmasÝ sz konusu olursa; bu kißi ve
kurulußlarÝn paylaßÝlan bilgilerin gvenliÛi ve
korunmasÝ ile ilgili sorumluluklarÝnÝn anlaßÝlmasÝnÝ
garanti etmek amacÝyla ncelikle bilgi paylaßÝmÝna
ynelik gizlilik anlaßmasÝnÝ imzalar veya karßÝ taraftan
yazÝlÝ gizlilik taahhd alÝrÝz.

Kurulußun satÝn alma ve satÝß faaliyetleri ile taraf
olduÛu diÛer tm ißlemler ve szleßmelerden doÛrudan
ya da dolaylÝ olarak kißisel kazan elde etmeyiz ve kißisel
kazan elde edilmesine msaade etmeyiz.
Kuruluß faaliyetlerimizi, yrrlkteki yasal mevzuat,
ynetmelikler ve olußturulan politikalarÝ esas alarak
yrtrz. Üß kayÝtlarÝnÝn doÛruluÛu ve tutarlÝlÝÛÝ esastÝr.
alÝßanlarÝmÝz bilinli olarak doÛru olmayan, yanlÝß ve
yanÝltÝcÝ nitelikte kayÝtlar, raporlar yaratamaz,
saklayamaz veya sunamaz. Bilim Üla adÝna, resmi
kurulußa gnderilecek btn bildirimlerin, yazÝßmalarÝn,
belgelerin temsilinin dzgn yapÝlmasÝ gerektiÛi
konusunda grev anlayÝßÝna sahiptir.

3 IKAR DENGESÜNÜN G ZETÜLMESÜ
3.1 Ýkar Ülißkisi Üinde Yer Almamak
Kuruluß dÝßÝndaki hi kimse ile yetki ve
sorumluluÛumuzdaki ißlere ait bilgi paylaßÝmÝnda
bulunmayÝz.
Grevimizi yerine getirirken yakÝnlarÝmÝz ile hibir
surette karßÝlÝklÝ veya karßÝlÝksÝz menfaat saÛlayan iß
ilißkisine girmeyiz.

Ahlaka, kanuna ve kuruluß disiplinine aykÝrÝ fiil ve
davranÝßlarda bulunmayÝz. Gerek, meßru bir iß amacÝ
olmayan hibir ißleme ilißkin sz vermeyiz. alÝßanlar, grev
ve yetkilerini doÛru kullanmaya ynelik varsa sorularÝnÝ
Yneticilerimize ve/veya Etik KurulÕa danÝßÝrlar.

Mevcut ißimizde alÝßtÝÛÝmÝz sre iinde baßka bir iß
yerinde alÝßmayÝz. AdÝmÝza iß kurmayÝz. alÝßma saatleri
iinde grev tanÝmÝmÝzda yer alan yetki ve
sorumluluÛunun dÝßÝnda baßkasÝnÝn adÝna ißlem
yapmayÝz, grev ve sorumluluÛumuz dÝßÝnda bireysel
ißler yapmayÝz. Genel Mdr onayÝ ve bilgisi haricinde
menfaat karßÝlÝÛÝ denetim yapmaz, danÝßmanlÝk vermeyiz.

Soru: Üß amacÝyla yaptÝÛÝm bir seyahatte, iki faturayÝ
almamÝß veya kaybetmiß olduÛumu fark ettim. AynÝ
tarihlerde yapÝlmÝß zel bir harcamamÝn faturasÝnÝ
kullanÝp iß harcamamÝ bu ßekilde ßirketten tahsil
edebilir miyim?

Üße alÝm onayÝ veren yneticilerimiz; kuruluß iinde
alÝßanlarÝn birinci derece yakÝnlarÝnÝ iße almaz. OlasÝ
durumlarda Ynetim Kurulu onayÝna baßvururuz.

YanÝt: Elbette hayÝr. Bu durumda belgede
tahrifat yapmÝß olursunuz. BeyanÝnÝzÝn
doÛruluÛu esastÝr. Sizin beyanÝnÝza gre ißlem
yapÝlÝr, ileri bir tarihte bir inceleme sÝrasÝnda
durum ortaya Ýkarsa, ßirket byk vergi
cezalarÝyla karßÝ karßÝya kalacaktÝr. AyrÝca
belgeyi sunan ile onaylayan kißi, gereÛi
yansÝtmadÝÛÝnõ fark ettiÛi halde ißleme koyan
muhasebe elemanlarÝ da sua ortak olmuß
olacaklardÝr. Durumu yneticinize aÝka
bildirin. Mmknse faturanÝn bir suretini alÝn.
Mmkn deÛilse, Òvergi mevzuatÝna gre kabul
edilmeyen masraflarÓ olarak bildirin. FaturalarÝ
almayÝ ve kaybetmemeyi de ihmal etmeyin.

Kuruluß yetki ve sorumluluÛumuzdaki faaliyetlerin
dÝßÝnda, kuruluß prensiplerini zedelemeyen bireysel
yazÝlar yazabiliriz, grß bildirebiliriz. Bu grß ve
yazÝlarda BÜLÜM Üla adÝ sadece Genel Mdr onayÝ ile
kullanÝlabilir.
Bireysel olarak maddi ve manevi baÛÝß yapabiliriz.
Sivil toplum kurulußlarÝnda, yardÝm derneklerinde
kuruluß ii grevlerimizi aksatmadan grev alabiliriz.
Aktif siyasi faaliyetlerde, politikada yer almamayÝ
yeÛleriz. AyrÝca iß ortamÝnda politik grß ve
dßncelerimizi paylaßmayÝz.
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3.3 Kuruluß KaynaklarÝnÝ DoÛru Kullanmak

Bu erevede;

Kuruluß kaynaklarÝnÝ kuruluß yararÝ amacÝ gzeterek
kullanÝrÝz. Kuruluß kaynaklarÝ; kuruluß bilgileri,
stratejiler, finansal veriler ve gizli bilgiler (fikir haklarÝ,
entelektel bilgiler, ticari sÝrlar, yeni rn bilgileri,
retim ve analiz yntemleri, vb.) ile kurulußa ait her
trl fiziksel (makineler, ekipmanlar, aralar, ofis ara
ve gereleri, vb.) varlÝklarÝnÝ kapsar. Kuruluß
kaynaklarÝnÝ, kuruluß onayÝ olmaksÝzÝn, baßka bir ama
ve ßahsi menfaat iin kullanmayÝz.

Kurulußumuzu medya ilißkilerinde temsil edecek
yneticilerimizi Kurumsal Ületißim Blm aracÝlÝÛÝ
ile belirleriz.
Kurulußumuzu medya karßÝsÝnda belirlenen
szcler ile temsil ederiz. Bu szcler aynÝ
zamanda szl beyanlarÝnÝ yazÝlÝ olarak da
hazÝrlayarak medya mensuplarÝ ile paylaßÝrlar.
Medyaya daÛÝtÝlacak tm yazÝlÝ dokmanlar Genel
Mdr tarafÝndan onaylanÝr.

Bu kaynaklarÝn korunmasÝ, zarar grmemesi, yanlÝß
kullanÝmÝnÝn nlenmesi, suistimal edilmesinin
nlenmesi ve kuruluß ÝkarlarÝ doÛrultusunda verimli
bir ßekilde kullanÝlmasÝndan hepimiz sorumluyuzdur.

Medya tarafÝndan bizlere yneltilen konularÝ ve
sorularÝ ilgili medya szcsne ya da birime
ynlendiririz.

Kurulußumuza ait yeni rn, maliyet, pazarlama
planlarÝ, fikir haklarÝ, imalat ve analiz yntemleri gibi
bilgileri, kuruluß onayÝ olmaksÝzÝn hibir suretle kuruluß
dÝßÝnda kullanmayÝz ve 3. kißilerle paylaßmayÝz.

Medya ile ilißkilerde belirlenen kurumsal
dokmanlar ve mesajlar erevesinde iletißim
kurarÝz.
Medya ile ilißkilerimizi kendi kißisel ÝkarlarÝmÝz
iin kullanmayÝz.

Üß saatleri dhilinde zamanÝmÝzÝ sorumlu
olduÛumuz greve hizmet edecek ßekilde kullanÝr, iß
saatleri iinde zel ißlerine zaman ayÝrmaktan azami
lde kaÝnÝrÝz. Yneticilerimiz alÝßanlarÝmÝzÝ ßahsi
ißleri iin grevlendirmez.

Medya ile ilißkilerde Òoff the recordÓ kullanmayÝz,
kurulußa ya da rakiplere ilißkin gizli ve karalayÝcÝ
bilgiler vermeyiz; gizli dokmanlarÝ paylaßmayÝz.

3.4 PaydaßlarÝmÝz ile DoÛru Ülißkiler Kurmak

3.6 Kurulußu DoÛru Temsil Etmek

Mßteriler, alõßanlar, ißbirlikleri, tedarikiler ve
hissedarlarõmõzla zel iß ilißkisine girmeyiz, kißisel amalõ
bor para ve/veya mal/hizmet almayõz ve vermeyiz.

Kurulußu her ortamda itibar kriterlerimize, kurum
kltrne uygun bilgi ve davranÝßlarla temsil etmek
en temel grevimizdir.

Toplumsal ve kuruluß deÛerlerimiz doÛrultusunda
srekli mßteri memnuniyetini esas alan politikamÝz
gereÛi mßterilerimizin bilgisi ve onayÝ olmadan hibir
ißlem yapmayÝz, mßteri zaaflarÝndan yararlanmayÝz
ve talep ettikleri konuda yanlÝß, eksik veya yanÝltÝcÝ
bilgi vermeyiz.

Bu erevede;
Kongre/seminer/fuar/ iß grßmesi/sendikadernek- sivil toplum kurulußu yeliklerinde, sosyal
ve sportif amalÝ faaliyetlerde kurumumuzu
belirlenen itibar kriterlerine gre ve belirlenmiß
kurumsal dokmanlar ve mesajlar erevesinde
temsil ederiz.

3.5 BasÝnla Ülißkilerde zenli Davranmak

KatÝldÝÛÝmÝz etkinliÛe ilißkin olarak gnn anÝsÝna
iletilen dl, teßekkr belgesi, ßilt ve sembolik
dller dÝßÝnda menfaat saÛlayÝcÝ hibir hediye ya
da para kabul etmeyiz.

Tm kuruluß alÝßanlarÝ medya ile yrtlen
ilißkilerin kurum itibarÝnÝ destekleyen nemli faktrlerin
baßÝnda geldiÛini biliriz. Kurum itibarÝnÝ etkileyen bu
nemli alanÝn etkin ve doÛru ynetilmesi hepimizin
ana sorumluluklarÝ ierisindedir.
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Üß EtiÛi Ülkelerini
Destekleyen Prensipler
4 AÚDAÞ VE ADÜL BÜR ALIÞMA ORTAMININ
OLUÞTURULMASI

Soru: SatÝnalma sorumluluÛumun yanÝ sÝra,
doÛum yerim Fenersaray Beldesi KalkÝndÝrma
DerneÛi BaßkanlÝÛÝ da yÝllardÝr yrtyorum. Bunu
tesadfen Ûrenmiß olan tedarikilerimizin
Fenersaray DerneÛiÕne hayÝr amalÝ baÛÝßta
bulunmakta olmalarÝ Hediye Alma Prensiplerimize
aykÝrÝ grlebilir mi? NasÝl bir yol izlesem?

Kurulußumuzun Òen deÛerli varlÝÛÝÓ olarak grdÛ
alÝßanlarÝ iin aÛdaß ve adil bir alÝßma ortamÝnÝn
olußturulmasÝnÝ en nemli nceliklerimizden biri olarak
grrz.
Buna gre ;

YanÝt: Siz SatÝnalma sorumluluÛunu
bÝraktÝÛÝnÝzda da aynÝ tedarikilerin baÛÝß
yapmaya devam edeceklerini dßnyor
musunuz? Bu baÛÝßlardan sizin haberdar
olduÛunuzu bildiklerinden baÛÝß yaptÝklarÝnÝ
dßnebiliriz. EÛer yapÝlan baÛÝßlar kk
miktarlarda ise kabul edilebilir. te yandan
tedarik miktarlarÝ ile baÛÝßlar arasÝnda bir
orantÝ seziyorsanÝz, ßirketimizin ismini
korumak amacÝyla Fenersaray DerneÛi
yneticiliÛi ile satÝnalma sorumluklarÝnÝz
arasÝnda tercih yapmanÝzÝ neririz.

1 alÝßma hayatÝnÝn dzenlenmesi ile ilgili tm yasa

2

3
4
5

6

ve ynetmelikleri, alÝßanlar ile ilgili ÜK
uygulamalarÝnÝ, ißyeri prensiplerini ve iß disiplini
tanÝmlandÝÛÝ ynetmelik ve prosedrleri tm
alÝßanlara hibir ayrÝm gzetmeksizin uygularÝz.
Tm ÜK sistem ve srelerini insan olmanÝn
sorumluluÛunu gzeterek en ileri standartlarda
olußturur ve adil, dengeli ve tm alÝßanlara fÝrsat
eßitliÛi saÛlayacak ßekilde uygularÝz.
alÝßanlar arasÝnda din, dil, Ýrk, yaß, bedensel engel
ve cinsiyet gibi zellikleri gzetmeksizin
uygulamalar yapar ve kararlar alÝrÝz.
alÝßanlarÝn zel hayatlarÝnÝn gizliliÛine saygÝ duyar
ve bu bilgileri gizli tutarÝz.
Üßyerinin fiziksel koßullarÝnÝn ve ßartlarÝnÝn en az
yasalarÝn belirlediÛi standartlarda olmasÝna zen
gstererek, bu seviyenin alÝßma ortamÝnÝn
verimliliÛini artÝracak en st standartlarda
gelißtirilmesine nem veririz.
alÝßanlarÝmÝzÝn ißyerinde veya iß sebebiyle
bulunduklarÝ herhangi bir ortamda fiziksel, cinsel
veya duygusal tacize uÛramamalarÝ iin gerekli
tedbirler alÝnÝr . Bu dokunulmazlÝklarÝnÝn korunduÛu
bir iß ortamÝnda alÝßmalarÝna zen gsteririz.

Soru: SatÝßtan sorumlu bir grevdeyim. nemli bir
mßterimiz, ortak olduÛu tatil beldesine eßitli
firmalarÝn satÝß mdrleri ve genel mdrlerini hafta
sonlarÝ davet etmekte, meslektaßlarÝn tanÝßÝp
kaynaßmasÝna, fikir alÝßverißine olanak
saÛlamaktadÝr. Beni de geen yÝl bir kez, bu yÝl iki kez
aÛÝrdÝlar. Pazar hakkÝnda ok deÛerli bilgilere
ulaßabilmeme yardÝmcÝ olan bu hafta sonu
toplantÝlarÝna katÝlmam Etik KurallarÝmÝza aykÝrÝ mÝ?
YanÝt: Bir kez yapÝlan byle bir toplantÝya
katÝlmak sorun yaratmayabilir. te yandan
byle bir ortamda iß konusunda bilgi
alÝßverißinin olmasÝ, Rekabet Hukuku
aÝsÝndan byk sorunlar da Ýkartabilir.
ToplantÝlarÝn tekrarlÝyor olmasÝ, konuyu Genel
Mdr ve ßirket Hukuk DanÝßmanÝ ile
grßmeniz iin yeterli bir nedendir. Daveti
uygun ßekilde geri evirmenizi ve ßirket avukatÝ
ve ynetiminin kararÝnÝ beklemenizi neririz.

5 HEDÜYE VERME VE KABUL ETME PRENSÜPLERÜ
alÝßanlar ve yneticiler olarak (birinci derece
yakÝnlarÝ dhil), nc taraflardan kurulußun tercih
ve kararlarÝna etki edecek veya bu ßekilde
algÝlanabilecek nitelikteki armaÛanlarÝ, indirim ve
avantajlarÝ, kißisel hizmeti veya desteÛi, hayÝr amalÝ
da olsa talep ve kabul etmeyiz (bir takvim yÝlÝ iinde
brt asgari cretin drtte biri deÛerini aßmayan kißisel
hediyeler ile kalem, takvim, ajanda gibi tanÝtÝm
malzemeleri haritir).
Bu kapsamda, her trl yol ve konaklama cretinin,
ißle ilintisi bulunmayan sosyal, kltrel, sportif
etkinliklere katÝlÝmÝn nc taraflarca stlenilmesini
uygun grmeyiz.
Üß grßmesi veya ortak alÝßma niteliÛinde olan
faaliyetlerle doÛrudan ilintili olan (rneÛin bir
toplantÝnÝn saatleri dahilindeki Ûle yemeÛi, sonrasÝnda
tertip edilmiß bir kokteyl veya birka gn sren
etkinliklerde bir akßam yemeÛi) davetleri kabul ederiz.
alÝßanlarÝmÝz yneticilerine, nc taraflarÝn
stlendiÛi etkinliklerin hangi zellikte olduÛu, sÝklÝÛÝ
ve niteliÛi hakkÝnda bilgi verir.
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Etik Kurul
alÝßma KurallarÝ
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Etik Kurul
alÝßma KurallarÝ
3.3.2 Etik Kurul kararlarÝ iin oy okluÛu esas alÝnÝr.

1 AMA:
BÜLÜM Üla Üß EtiÛi Ülkelerinin ve Prensiplerinin
kurulußun tm faaliyetlerinde benimsenmesini ve
uygulanmasÝnÝ saÛlamak.

3.3.3 Etik Kurul kendisine yapÝlan baßvurularÝ, en
kÝsa zamanda deÛerlendirir ve hukuki sreleri
de dikkate alarak 2 hafta iinde
sonulandÝrÝlarak Ynetim Kurulu BaßkanÝÕna
raporlar. Bu srenin 2 aydan fazla olmamasÝ
hedeflenir.
3.3.4 Etik KurulÕun talebi halinde her kademedeki
alÝßan inceleme iin gereksinim duyulacak
bilgi ve dokman desteÛini saÛlamakla
ykmldr.
3.3.5 Etik Kurul gerektiÛinde, avukat vb. meslek
gruplarÝndan uzmanlarÝn da grßlerine
baßvurabilir.
3.3.6 Mart ve Eyll aylarÝnda gerekleßtirilen
toplantÝlar sonrasÝnda genel faaliyet raporu
Ynetim Kurulu BaßkanÝÕna sunulur.

2 KAPSAM:
Ynetim Kurulu yeleri
Tm Bilim Üla alÝßanlarÝ
Þirket ynetimince belirlenen tm danÝßmanlar
Bilim ÜlaÕÝn yurt dÝßÝ ßubelerinde
grev yapan alÝßanlarÝ
Bilim Üla ßirket ynetiminin uygun greceÛi
yurt ii ve yurt dÝßÝndaki iß ortaklarÝnÝn alÝßanlarÝ
3 UYGULAMA :
3.1 Kurul olußumu ve grevlendirme

3.4 KararlarÝn onaylanmasÝ

3.1.1 BÜLÜM Üla A.Þ. Ynetim Kurulu BaßkanÝ
tarafÝndan Üß EtiÛi Ülke ve Prensiplerinin
ißleyißini saÛlamak zere 1Õi baßkan 4Õ ye
olacak ßekilde Etik Kurul olußturulur. Gerekli
durumlarda Üß Hukuku AvukatÝ ye olarak
kurula katÝlÝm gsterir.
3.1.2 E t i k K u r u l  y e l e r i n e , e n  s t d  z e y d e
ÒÜß GvencesiÓ saÛlanÝr.
3.1.3 Etik Kurul yelerine sÝr saklama szleßmesi
imzalatÝlÝr.
3.1.4 Etik Kurul birinci toplantÝsÝnda alÝßma
prensiplerini ve Etik Kurul SekreteriÕni belirler.
Etik Kurul gelen bildirimleri incelemek zere
ihtiya durumuna gre toplantÝ organize edilir.
zel gndem dÝßÝnda Mart ve Eyll aylarÝnda
olmak zere yÝlda en az iki kez toplanÝr.

3.4.1 Etik Kurul alÝßmalarÝna temel olußturacak
ÒBÜLÜM Üla Üß EtiÛi Ülkeleri ve PrensipleriÒ,
yasalar, toplumsal deÛerler ve kuruluß
deÛerleri gz nnde bulundurularak aldÝÛÝ
kararlarÝ doÛrudan Ynetim Kurulu BaßkanÝÕna
raporlar. Kararlar Ynetim Kurulu BaßkanÝnÝn
onayÝ ile uygulamaya konur. Etik Kurul gerekli
durumlarda ilgili Blme gerekli dzeltmelerini
yapmalarÝ iin neride bulunulabilir.
3.4.2 BÜLÜM Üla Üß EtiÛi Ülke ve Prensiplerine uygun
olmayan hareket, tutum ve davranÝßlarÝ
sergileyen alÝßanlar ile ilgili baßta Üß YasasÝ ve
diÛer yasalar olmak zere kurulußumuzun
ÒDisiplin YnetmeliÛiÓ ve ÒPersonel
YnetmeliÛiÓnde belirtilen hkmler
uygulanÝr. Bu uygulamadan ÒDisiplin KuruluÓ
sorumludur.

3.2 Bildirimlerin alÝnmasÝ
3.2.1 E t i k K u r u l Õ a y a z Ý l Ý v e y a s  z l  o l a r a k
danÝßÝlabilinir ancak Etik KurulÕun ilgili kißiye
konu ile ilgili dnß yapabilmesi ve/ veya Etik
KurulÕun konuyu deÛerlendirebilmesi iin
yazÝlÝ baßvuru alÝnÝr.
3.2.2 Sorular ve bildirimler iin Bilimportal, Kurul
e-mail adresi (etik@bilimilac.com), telefon
(Direkt Hat: 0212 365 1 777) ve posta adresi
kullanÝlabilir.
3.2.3 YazÝlÝ bildirimler Bilim PortalÕda bulunan
ÒBildirim DeÛerlendirme FormuÓ aracÝlÝÛÝ ile alÝnÝr.
3.2.4 Tm bildirimler Etik KurulÕa / yelerine
ulaßtÝrÝlabilir.
3.2.5 Etik KurulÕa bildirimde bulunan alÝßan ile ilgili
bilgiler gizli tutulur. (Bkn:3.1.3)

4 SORUMLULUK :
4.1 Kurulußun Bilinlendirilmesi
4.1.1 Etik Kurul alÝßanlarÝn etik konusundaki bilin
seviyelerini artÝrmak amacÝ ile eÛitimler
planlar, uygular.
4.2 UygulamanÝn takibi
4.2.1 Etik Kurul, yasalar baßta olmak zere ÒBÜLÜM
Üla Üß EtiÛi Ülkelerini ve PrensipleriniÓ kurulußun
tm faaliyetlerinde uygulanmasÝnÝ takip eder.

3.3 Bildirimlerin karara baÛlanmasÝ
3.3.1 alÝßanlarÝn etik ilkeler ile ilgili gndelik iß
yaßamÝnda karßÝlaßtÝklarÝ sorunlar, alÝßanlar,
tedarikiler, mßteriler tarafÝndan ulaßtÝrÝlan
etik konulu bildirim ve ßikayetler Etik KurulÕda
grßlr.
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Sorular ve bildirimleriniz iin
Tel: 0212 365 1 777
Email: etik@bilimilac.com
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