MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İş Ortaklarımıza Yönelik “Değerlerimiz ve Standartlarımız”
MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [II. Baskı] Aralık 2015

MSD, tüm iş aktivitelerinde sürdürülebilirliği taahhüt etmekte ve en yüksek etik,
sosyal ve çevresel standartları uygulamayı ve devam ettirmeyi amaçlamaktadır.
İş ortaklarımızın genel başarımızda çok önemli bir rol oynadıklarının farkındayız.
Bu nedenle MSD, yüksek etik standartlarımıza olan bağlılığımızı paylaşan,
çalışmalarını sosyal ve çevresel bir sorumluluk tavrı içerisinde yürüten bireyler ve
kuruluşlarla iş ilişkileri kurmaya çaba harcamaktadır.
MSD, bağlı olduğumuz standartları güçlendirmek için İlaç Tedarik Zinciri Girişimi
(İTZG) İlaç Sektörü İlkeleri, yani Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin
10 İlkesi ve Değerlerimiz ve Standartlarımız’e dayalı olarak bu İş Ortağı Davranış
Kuralları’nı geliştirmiştir.
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BEKLENTİLER
MSD, etik ve yasalara uygun bir şekilde iş yürütmek
amacıyla yüksek standartlar oluşturmaktadır. Aynı bağlılığı
iş ortaklarımızdan da bekliyoruz. Bu İş Ortağı Davranış
Kuralları, MSD ile iş ilişkisi içinde olan iş ortakları için
oluşturulmuş temel ilkelerdir. İş ortaklarımızı seçerken ve
onların uyumluluklarını takip ederken bu ilkeleri göz önünde
bulundurmaktayız.

İŞ ORTAKLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ
•	İş, çevre, sağlık, güvenlik ve yönetim sistemleri için
oluşturulan etik ilkelere ve iş uygulamalarına sıkı
sıkıya bağlı olmaları.
• Bu ilkelerle adeta bütünleşmeleri, bunları diğerlerine
de iletmeleri ve uygulamaları.
• Tüm geçerli yasa, kural ve düzenlemelerle tam bir
uyumluluk içinde çalışmaları.
•	İlkeleri, performansı zaman içinde geliştiren sürekli
ilerleme yaklaşımıyla bütünleştirmeleri.
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ÖNEMLİ NOKTALAR:
İş ortakları, MSD’ye ve faaliyet gösteren bağlı şirketlerine,
iştiraklerine ve şubelerine hizmet, hammadde, etken madde,
bileşen, mamul, mal veya diğer ürünleri sağlayan bireyleri
veya kuruluşları kapsamaktadır.
Bu ilkeler değiştirilmeyecek, iptal edilmeyecek ya da
MSD’nin ve bağlı kuruluşlarının, iştirakçilerinin, şubelerinin
hiçbir geçerli yasal ya da düzenleyici gerekliliğine veya akdi
yükümlülüğüne ters düşmeyecektir.
Her bir iş ortağı, İş Ortağı Davranış Kuralları’nda belirtilen
bu ilke ve standartları nasıl yerine getireceğine ya da
bunlara nasıl uyum göstereceğine kendisi karar verecektir.
Sözleşmede özellikle belirtilmesi durumunda MSD, bu
uyumluluğu denetleme ve doğrulama haklarını elinde
bulunduracaktır.
MSD, yeni iş ortakları seçmenin bir ön aşaması olarak,
ortaklarını bir öz değerlendirme anketi doldurmaları için
zorunlu kılarak İş Ortağı Davranış Kuralları ile uyumlu olup
olmadıklarını denetleyecektir. MSD, yerinde bir ziyaret talep
ederek daha ileri düzeyde bir uyumluluk güvencesi için
inceleme yapabilir.
Bu beklentilerin nasıl karşılanacağına dair daha fazla rehberlik
için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:
http://pscinitiative.org
https://www.unglobalcompact.org

MSD’de, değerlerimiz ve standartlarımız her zaman başarımızın temelini
oluşturmuştur. İnanıyoruz ki topluma ve işlerimize en iyi hizmeti, sorumlu
iş davranışları ve uygulamaları eşliğinde sağlayabiliriz. Bu inanışın temelinde,
bir işin en azından tüm geçerli yasa, kural ve düzenlemelerle uyumlu olması
gerektiği anlayışı yatmaktadır. Kültür farklılıklarına ve bu ilkeleri küresel olarak
yorumlama ve uygulama ile ilgili zorluklara karşı anlayışlı olmayı sürdürüyor
ancak beklentilerin evrensel olduğuna inanıyoruz.

İş ortaklarımızla
güven ve saygı
üzerine inşa
edilmiş, karşılıklı
faydalı ilişkiler
geliştireceğimize
inanıyoruz.

İşlerimizi bütünlük
içinde yürütecek ve
faaliyet gösterdiğimiz
tüm ülkelerin
geçerli yasa, kural
ve düzenlemelerine
uyum sağlayacağız.

Çalışanlarımız,
onların aileleri ve
faaliyet gösterdiğimiz
toplumlar
üzerinde olumlu
etkiler bırakmayı
amaçlıyoruz.

İş ortağı
ağımızdaki tüm
şirketlerden de
aynısını bekliyoruz.
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İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI
İş ortakları, işçilere ait insan haklarını
muhafaza edecek ve işçilere saygılı ve onurlu
bir biçimde davranacaktır.

ÖZGÜRCE SEÇİLMİŞ İSTİHDAM
İş ortakları aşağıdakileri yapmayacaktır: (i) borca dayalı
işçilik, hapishane işçiliği veya ödünç işçilik dâhil olmak üzere
hiçbir şekilde cebri veya mecburi işçiliği kullanmayacak veya
(ii) herhangi bir şekilde kölelik veya insan kaçakçılığında
bulunmayacak veya desteklemeyecektir. Tüm işler gönüllü
olarak yapılacak ve işçiler herhangi bir anda işlerinden ayrılma
veya iş akitlerini feshetme özgürlüğüne sahip olacak.
Bir işçinin hareket özgürlüğüne hiçbir makul olmayan
kısıtlama getirilmeyecektir.
ÇOCUK İŞÇİLER VE GENÇ İŞÇİLER
İş ortakları çocuk işçi kullanmayacaktır. 18 yaşın altındaki
genç işçilerin istihdamına yalnızca aşağıdaki şartlarda izin
verilecektir: (i) tehlikeli olmayan işler için ve (ii) bireyin
ülkenin istihdama ilişkin yasal yaşının veya zorunlu eğitimin
tamamlanması için belirlenen yaşın üzerindeyse.
İSTİHDAM UYGULAMALARI
İş ortakları yalnızca yerel işgücü yasalarına uyan işe alım
personelini (kuruluşlarını) kullanacaktır. Kendi adına
hareket eden ortaklar ve işe alım personeli aşağıdakileri
yapmayacaktır: (i) işçinin pasaport, çalışma izni veya sürücü
ehliyeti gibi kimlik veya göçmenlik belgelerini alıkoymayacak
veya erişimini engelleyemeyecek veya (ii) işçilerin işe
alımı veya yerleştirme ücretleri için ücret almayacak veya
işçilerin mevduat yatırmalarını veya tasarruf programlarına
katılımlarını zorunlu kılmayacaktır (yasal olarak gerekli
olmaması halinde). MSD tarafından zorunlu kılındığında,
iş ortağı, iş yaptıkları ülkenin vatandaşları olmayan işçilere
sahipse, işçinin istihdam döneminin sonunda dönüş ulaşımını
sağlayacak (veya dönüş ulaşımının maliyetini ödeyecektir).
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ÇALIŞAN AÇIKLAMALARI
İş ortakları yanıltıcı veya hileli işe alım uygulamalarını
kullanmayacak ve işçilere ücretler, özlük hakları, iş konumu,
yaşam koşulları, barınma ve ilişkili maliyetlerle (barınma
sağlanıyorsa veya ayarlanıyorsa) ücretlendirilecek önemli
maliyetler (varsa) dâhil olmak üzere önemli Hükümler
ve Şartlara ilişkin tüm bilgileri açıklayacaktır. Yasal olarak
zorunluysa ya da MSD tarafından talep edilirse, iş ortakları
işçilere kendi dillerinde en azından yasal açıdan zorunlu
bilgileri içeren yazılı sözleşmeleri sağlamalıdır.

ADİL MUAMELE
İş ortakları işçiler için cinsel taciz, cinsel suistimal, dayak,
psikolojik veya fiziksel baskı ya da sözlü taciz de dahil
olmak üzere taciz ve insanlık dışı tüm eylemlerden uzak
bir çalışma ortamı sağlayacaktır. İş ortakları, çalışanlar için
taciz ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı da sağlayacaktır.
Kişinin ırkına, rengine, cinsiyetine, yaşına, dinine, ulusal
kökenine, geçmişine, etnik kökenine, engelliliğine, cinsel
eğilimine, cinsiyet kimliğine, cinsiyet ifadesine, genetik
bilgisine, vatandaşlık durumuna, medeni durumuna,
askeri/gazi durumuna veya yürürlükteki yasalarla korunan
diğer herhangi bir özelliğine dayalı olarak ayrımcılığa tolerans
gösterilmeyecektir.

İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI
İş ortakları, işçilere ait insan haklarını
muhafaza edecek ve işçilere saygılı ve onurlu
bir biçimde davranacaktır.

MAAŞLAR, SOSYAL YARDIMLAR VE ÇALIŞMA SAATLERİ

GİZLİLİK VE VERİLERİN KORUNMASI

İş ortakları, işçilere asgari ücret, fazla mesai ve zorunlu
yardımlar da dahil olmak üzere mevcut yasalara uygun olarak
ödeme yapacaktır. İş ortakları işçiye aşağıdakileri açık biçimde
ve derhal bildirecektir: (i) ücretin ödeneceği esas ve (ii) fazla
mesainin olup olmayacağı ve fazla mesailerde ödenecek
ücretin ne olacağı.

İş ortakları, bireylerin gizlilik ve verilerin korunması haklarına
saygı gösterecektir. Çalışanlarla ilgili bilgileri sadece iş
amaçları doğrultusunda gerekli olduğunda kullanacak
ve işçileri ayrımcılık, kınama veya kişilerin itibarlarına ve
saygınlıklarına zarar verecek etkilerden, fiziksel bütünlüklerini
etkileyecek herhangi bir zarardan, hilekârlıktan, mali kayıptan
veya kimlik hırsızlığından koruyacaklardır.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
İş yeri problemleri ve ücret meselelerinin çözülmesi için
açık iletişim ve doğrudan işçilerle ilgilenme (ve/veya varsa
seçilmiş bir sendika görevlisiyle) yöntemleri tavsiye edilir. İş
ortakları, yerel yasalarda belirlendiği üzere, özgür bir şekilde
örgütlenme, işçi sendikalarına katılma ya da katılmama,
temsilci olma veya işçi konseylerine katılma gibi işçi haklarına
saygı gösterecektir. İşçiler yöneticilerle, herhangi bir intikam,
gözdağı veya taciz tehdidi olmaksızın çalışma şartları göz
önünde bulundurularak açık bir şekilde iletişime geçecektir.

TİCARİ CİNSELLİK EYLEMLERİ
MSD adına iş yapan veya MSD projeleri veya ürünlerinde
çalışan işçiler için, iş ortakları bu işçilerin kurum içi çalışanlar,
müşteriler veya diğer dış iş ortakları dâhil olmak üzere, iş
ortağı/şirket işini yaparken ticari cinsellik eylemlerine (ör.
fahişe teklifi vb.) girişmesini yasaklayacaktır.
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SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
İş ortakları, güvenli ve sağlıklı bir çalışma
ortamını sağlayacaktır.
İŞÇİLERİN KORUNMASI
İş ortakları, çalışanları işyerinde ve şirket tarafından sağlanan
her türlü yaşam alanlarında, kimyasal maddelere fazla maruz
kalmaktan, biyolojik tehlike ile fiziksel tehlikelerden ve fiziksel
zorluk gerektiren görevlerden koruyacaktır.
İŞLEM GÜVENLİĞİ
İş ortakları, yürütülen faaliyetler ve işlemlerle ilgili olarak
felaket düzeyindeki olayları önlemeye ve azaltmaya yönelik
programlar uygulayacaktır. Programlar tesis risklerini
karşılayacak nitelikte olacaktır.
ACİL DURUMLARA HAZIRLIK VE MÜDAHALE
İş ortakları, iş yerinde ve şirket tarafından sağlanan her türlü
yaşam alanında meydana gelebilecek acil durumları tespit
edecek, değerlendirecek ve acil durum planları ile müdahale
prosedürleri uygulayarak olası acil durumların etkilerini en
aza indirecektir.
TEHLİKE BİLGİSİ
İlaç bileşenleri ve ilaç ara ürünleri de dahil olmak üzere
tehlikeli maddelerle ilgili güvenlik bilgileri, işçileri
bilgilendirmek, eğitmek ve tehlikelerden korumak için
mevcut bulunacaktır.
BARINMA STANDARTLARI
İşçiler için barınma veya yaşam alanlarını sağlayan
iş ortakları, yerel (ülke içi) barınma ve güvenlik standartlarının
karşılanmasını sağlayacaktır.
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İş ortaklarının doğal kaynakları korumaları ve su kullanımı,
enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı
hedefleyen faaliyetlere katılmaları beklenmektedir.
İş ortakları, kullanılan su miktarını, tüketilen enerjiyi ve
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarını ölçmek için
sistemlere sahip olacaktır.
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İş ortakları, çevre üzerindeki yan etkileri
en aza indirebilmek için faaliyetlerini
çevreye karşı duyarlı ve etkin bir tutum
içinde yürütecektir. İş ortakları, doğal
kaynakları korumaya, tehlikeli maddelerin
kullanımından kaçınmaya ve mümkün
olduğunda tekrar kullanım ve geri dönüşüm
faaliyetleri yürütmeye teşvik edilecektir.
ÇEVRESEL İZİNLER
İş ortakları mevcut tüm çevresel düzenlemelere uyum
sağlayacaktır. Tüm gerekli izinler, lisanslar, bilgi kayıtları
alınacak, kısıtlamalara uyulacak ve bunların işletimsel ve
raporlama gereklilikleri yerine getirilecektir.
ATIK VE EMİSYONLAR
İş ortakları; güvenli kullanım, faaliyet, depolama, geri
dönüşüm, yeniden kullanım veya atık yönetimi, hava
emisyonu ve atık su tahliyesinin sağlanması için bazı
sistemlere sahip olacaktır. İnsan sağlığına veya çevreye karşı
olası yan etkiye sahip tüm atık, atık su veya emisyonlar uygun
bir şekilde yönetilecek, denetlenecek ve çevreye salınmadan
önce kontrol edilecektir.
DÖKÜLME VE SALIMLAR
İş ortakları, maddelerin kazara çevreye dökülmesi veya
salınmasına karşı önlem alacak ya da bu durumların etkilerini
azaltacak sistemlere sahip olacaktır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ
İş ortakları sürekli gelişen yönetim sistemleri
kullanacak ve bu ilkelerle ilgili beklentilere
uyum sağlayacaktır.

BAĞLILIK VE SORUMLULUK
İş ortakları, bu belgede açıklanan konseptlere, uygun
kaynaklar ayırmak suretiyle bağlılık gösterecektir.
YASAL GEREKLİLİKLER VE MÜŞTERİ GEREKLİLİKLERİ
İş ortakları geçerli yasa, düzenleme, standart ve ilgili müşteri
gerekliliklerini tespit edecek, bunlara uyum gösterecek ve
belirlenen herhangi boşluklara sorumluluk çerçevesinde ve
zamanında müdahale edecektir.
RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK YÖNETİMİ
İş ortakları bu belgede belirtilen tüm alanlarda risk
değerlendirme ve risk yönetimi mekanizmalarına sahip
olacaktır.
BELGELER
İş ortaklarının bu beklentiler ve geçerli düzenlemelere
olan uyumluluğunu göstermesi için belgeler düzenlemesi
gerekmektedir.
TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİ VE TAKİP ETME

EĞİTİM VE YETERLİLİK
İş ortakları, yönetime ve işçilere burada belirtilen beklentileri
yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve kabiliyet
düzeyine ulaşmalarını sağlayan bir eğitim programına sahip
olacaktır. İş ortakları ayrıca yönetim ve işçilerin bu beklentileri
karşılamaları için gerekli niteliklere, kaynaklara ve yetkiye
sahip olmalarını da sağlayacaktır.
İŞ SÜREKLİLİĞİ
İş ortakları, MSD’nin faaliyetlerini desteleyecek iş faaliyetleri
için uygun iş sürekliliği geliştirmek ve bunu uygulamaktan
sorumludur.
SÜREKLİ GELİŞİM
İş ortaklarının performans hedefleri oluşturarak, uygulama
planları geliştirerek ve iç ve/veya dış değerlendirme, inceleme
ve yönetimsel değerlendirmelerde ortaya çıkabilecek
eksikliklerden kaçınmak için gerekli adımları atarak sürekli
gelişmeleri beklenmektedir.

İş ortakları, kendi iş ortaklarını ve tedarikçilerini seçtiklerinde
bu belgede belirtilen ilkeleri uygulayacaktır. İş ortakları, kendi
tedarikçi ve alt yüklenici uyumluluğunu takip etmek için
sistemlere sahip olacak veya bunları uygulamaya koyacaktır.
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ETİK İŞ UYGULAMALARI
İş ortakları kendi işlerini etik bir çerçeve
dahilinde ve bütünlük içinde yürütecektir.
İŞ BÜTÜNLÜĞÜ
İş Ortakları MSD işleri ile ilgili olarak kararları ve eylemleri
uygunsuz olarak etkilemek amacıyla, değerli herhangi bir
şey için söz vermeyecek, teklifte bulunmayacak, bunun için
ödeme yapmayacak, istemeyecek, kabul etmeyecek veya
bunlardan birini yaptığı izleniminin uyanmasına neden
olmayacaktır. İş ortakları, yasadışı aktiviteleri önlemek ve
tespit etmek için süreçler ve prosedürler bulunduracaktır.
ADİL REKABET
İş ortakları, kendi iş faaliyetlerini adil ve etkin bir rekabet
yapısı çerçevesinde ve geçerli antitröst yasalarıyla uyum
içerisinde yürütecektir. İş ortakları, doğru ve güvenilir
reklamcılık da dahil olmak üzere adil iş uygulamalarını
benimseyecektir.
İŞ KAYITLARININ DOĞRULUĞU
Tüm mali defter ve kayıtlarının genel olarak kabul görmüş
muhasebe ilkeleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Kayıtların
her bakımdan tam ve kesin olması gerekmektedir. Kayıtların
açık, şeffaf ve gerçek işlem ve ödemeleri yansıtıyor olması
gerekmektedir. İş ortakları “kayıt dışı” veya benzer fonları
kullanmayacaktır.
BİLGİLERİN KORUNMASI
İş ortakları, MSD’den temin ettiği veya MSD için toplanan
kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, tüm fikri mülkiyet
bilgilerini ve gizli bilgileri koruyacak ve bunların
kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, çalınmasını, bu bilgilere
izinsiz erişilmesini, ifşa edilmesini veya değiştirilmesini
engelleyecektir. Bu, MSD’den veya MSD adına elde edilen
bilginin yetkisiz iletişimine ve/veya yayımına karşı da
korunmasını içerir. MSD tarafından açıkça onaylanmadıkça, iş
ortakları MSD’nin fikri mülkiyetini, gizli bilgilerini veya MSD
şirketleriyle ilgili sahip oldukları veya edindikleri diğer bilgileri
paylaşmayacaktır.
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KLİNİK DENEYLER
MSD adına klinik araştırmalara katılan iş ortakları, klinik
araştırmaların yürütüldüğü ve MSD ürünlerinin pazarlandığı,
tescil edildiği ve dağıtıldığı ülkelerdeki tüm geçerli düzenleyici
gerekliliklere uyumluluğu sağlayacaktır. İş ortakları, ulusal ve
yerel düzenleyici makamlar tarafından yayımlanan İyi Klinik
Uygulama (GCP) konulu ilgili kılavuzun yanı sıra Uyumlaştırma
konulu Uluslararası Konferans - İyi Klinik Uygulamalar
(ICH‑GCP) tarafından basılan kılavuza uyacak ve bağlı kalacak,
ayrıca Helsinki Deklarasyonu’nda yer alan etik ilkeleri takip
edecektir. Klinik araştırma iş ortakları, MSD için alt sözleşmeyle
verilen klinik araştırma aktivitelerinde tam görünürlüğü
sağlayacaktır.
HAYVAN SAĞLIĞI
Hayvanlara, acı ve stres faktörlerini en aza indirerek saygılı
bir şekilde davranılmalıdır. Hayvanlarla yapılan testler, bu
hayvanların yerlerini değiştirme, kullanılan hayvan sayısını
azaltma ve stresi en aza indirmek için prosedürleri iyileştirme
gibi çalışmalar yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Alternatifler,
bilimsel olarak geçerli ve düzenleyici kurallar tarafından kabul
edilebilir olduklarında kullanılmalıdır.
ÜRÜN KALİTESİ
Tedarik, üretim, paketleme, test etme, depolama ve
materyallerin/ürünlerin MSD adına dağıtımı gibi faaliyetleri
üstlenen iş ortakları, ürünlerin kayıtlı olduğu ve dağıtıldığı
piyasalar için geçerli Kalite düzenlemeleri, İyi Üretim
Uygulamaları (GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP)
gerekliliklerine uyumluluğu sağlayacaktır. GMP belgeleri dâhil
ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yapılan aktivitelerle ilgili
belgeler veya veriler, orijinal, kesin, okunaklı, kontrollü, geri
çağrılabilir ve bilerek ya da bilmeyerek manipülasyon veya
kayba karşı emniyetli olacaktır. İş ortakları, yerel düzenleyiciler
tarafından şart koşulanların yanı sıra MSD ile herhangi
bir Kalite Anlaşmasında belirtilen tüm kayıt muhafaza
gerekliliklerine uyacaktır.

ETİK İŞ UYGULAMALARI
SORUMLU MİNERAL KAYNAK ALIMI
Üretimle uğraşan veya MSD’nin doğrudan malzeme tedarik
zincirinde olan iş ortakları, sorumlu mineral kaynak alımını
sağlamak için süreçleri ve prosedürleri sürdürecektir.
İş ortakları, silahlı grupların veya ciddi insan hakları
suistimalleri faillerinin, dolaylı veya doğrudan finanse edildiği
veya faydalandığı minerallerin (ör. çinko, tantal, tungsten
ve altın) alımından kaçınmak için girişimde bulunacaktır.
MSD tarafından talep edildiğinde, iş ortakları tarafından
kullanılan minerallerin kaynağını ve menşeini gösteren bilgiyi
sağlayacaktır.
TİCARİ UYUMLULUK
İş ortakları, tüm mevcut ithalat ve ihracat kontrollerine,
yaptırımlara ve diğer ticari uyumluluk yasalarına ve
ticari alım‑satımın gerçekleştiği ülkenin mevcut yasal
düzenlemelerine uyum gösterecektir.
ÇIKAR ÇATIŞMALARI
İş ortakları, MSD’nin çıkarları doğrultusunda hareket eden
MSD çalışanları veya çalışanların çıkarları ile çatışan veya
çatışma ihtimaline neden olabilecek her türlü etkileşimden
kaçınmalıdır. Örneğin iş ortakları, MSD ile iş ortağı arasında
hâlihazırda süregelen bir işlem varken hiçbir MSD çalışanını,
MSD sözleşmesi gereğince yapılanlar hariç, işe almamalı
veya bu çalışana para ödememelidir. Bir iş ortağı veya
çalışanlarından herhangi birinin bir çıkar çatışmasını temsil
edebilecek bir MSD çalışanıyla akrabalık ilişkisinin bulunması
halinde, iş ortağı bu durumu derhal MSD’ye bildirecektir.
PAZARLAMA VE TANITIM UYGULAMALARI
Tüm pazarlama ve tanıtım materyalleri ve eylemleri, yüksek
etik, medikal ve bilimsel standartlara uygun ve tüm geçerli
yasa ve düzenlemelerle uyumlu olmalıdır. Sağlık uzmanları,
hastalar veya hayvan sağlığı uzmanları ile ilgili olarak tüm
iş ortakları, Avrupa İlaç Sanayii ve Dernekleri Federasyonu
(EFPIA), Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu
(IFPMA) ve Amerika İlaç Araştırmaları ve Üreticileri (PhRMA)
gibi kuruluşların kendileri için geçerli olan ilgili standartlarına
uyacaktır.

HEDİYELER, YEMEKLER VE EĞLENCE
İş ortakları, MSD çalışanına söz konusu iş ortağı ile herhangi
bir durumda çalışanın kararlarını değiştirebilecek veya
etkileyebilecek ya da etkiliyor izlenimi verecek herhangi bir
hediye, yemek veya eğlence sağlamamalıdır.
DEVLET KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ
İş ortakları, yerel yasalar tarafından zorunlu kılınan kapsam
bakımından uyumun yürütülmesiyle sorumlu araştırma
yapan devlet kuruluşları ile işbirliği yapacaktır (izin verilen
durumlarda, tesislere ve işçilere makul erişimin sağlanması
dâhil). Gerektiğinde, iş ortakları bir işçinin, yüklenicinin veya
alt yüklenicinin yerel yasaları ihlal ettiğine dair itibar edilen bir
bilgiyi aldıklarında, ilgili makamı bilgilendirecektir.
SORUNLARIN TESPİTİ
İş ortakları tüm işçileri, herhangi bir intikam, gözdağı ya
da taciz tehdidi olmaksızın, sorunları ve yasa dışı eylemleri
bildirmeye teşvik edecek ve gerektiğinde araştıracak ve
düzeltici eylemlerde bulunacaktır. İş ortakları, işçilere
kaygılarını nasıl gizli biçimde rapor edeceklerine dair bilgiyi
sağlayacak ve raporlama yapan işçilerin misillemeye karşı
korunmalarını sağlayacaktır. Yasalarca izin verilen durumlarda
isim belirtilmeden raporlama yapılan kanallar sağlanmalıdır.
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KAYGILARI DİLE GETİRME
İş ortaklarının, MSD çalışanlarından birinin veya MSD adına hareket eden herhangi bir
kişinin yasadışı ya da uygunsuz davrandığına inanmaları durumunda bunu derhal MSD’ye
bildirmeleri gerekir. Bir MSD iş ortağının ya da onların adına hareket eden herhangi bir
kişinin MSD İş Ortağı Davranış Kurallarını ihlal eden faaliyetlere girişmiş olduğunu bilen
veya şüphe duyan bir birey veya kuruluş kaygıyı msdethics.com adresinde dile getirerek
MSD’ye bildirmelidir.
msdethics.com adresinde günde 24 saat hizmet veren Açıkça Konuşun Aracı, kuruluşumuz
dışındaki personel tarafından yürütüldüğünden kimliğiniz (yasaların izin verdiği yerlerde) saklı
kalacaktır. Size bir vaka numarası ve geri arama tarihi verilecektir. msdethics.com adresine
iletilen soruların ve kaygıların yanıtlanmak ve/veya incelenmek üzere Etik Ofisi’ne bildirilecek
olmasına karşın, arayan kişinin onayı olmadan herhangi bir kimlik bilgisi verilmeyecektir.
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