
Davranış Kuralları   Değerlerimiz ve Standartlarımız

Başarımızın Temeli

Versiyon 4.3



Davranış Kuralları  |  Değerlerimiz ve Standartlarımız         2

Şirketimiz

Başlangıçtan beri, MSD'nin öyküsüne kılavuzluk eden şey, doğru olanı yapma inancı olmuştur. George  
Merck, 1950 yılında “Tıbbın insanlar için olduğunu asla unutmamaya çalışıyoruz.” derken bu prensibin  
altını çiziyordu. Yatırım konusunda sürdürülebilir bir pozitif dönüş yaratmak için laboratuvarlarımızda güçlü 
inovasyon mirasımızı geliştirmeye devam ederken değiştirmeyeceğimiz bir şey, sarsılmaz etik ve dürüstlüğe 
olan taahhüdümüzdür.

Pek çok dili konuşmamıza ve birçok kültürü temsil etmemize karşın, en yeni ilaçlarımızı dürüst ve doğru bir 
şekilde sunmak için tek bir hedefte birleşiyoruz. Değerlerimiz ve standartlarımız bizi MSD yapar. Başarımızın 
temeli bunlardır.

“Tıbbın insanlar için olduğunu 
asla unutmamaya 
çalışıyoruz. Tıp, kazanç 
için değildir. Kazanç daha 
sonra gelir ve eğer bunu 
unutmazsak her zaman 
gelecektir.”

— George W. Merck, 1950
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Ne Yaptığımız Önemlidir

Amacımız

Dünya çapında hayat kurtarmak ve iyileştirmek için öncü bilimin gücünü kullanıyoruz.

— Rob Davis
CEO and President

Dünya çapında hayat kurtarma 
ve iyileştirme amacımızın 
rehberliğinde değerlerimiz ve 
standartlarımız başarımızın 
temelidir. Davranış kurallarımız 
ve kültürümüz, nasıl 
göründüğümüzü, kararlar 
aldığımızı ve bir şirket ve 
topluluk olarak ne demek 
istediğimizi belirler.”

“
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Menfaat Sahiplerimiz
Menfaat sahiplerimiz, zor kazanılan paralarını bize emanet 
eder. Karşılığında, iyi kurumsal yönetim, doğru, kesin ve 
zamanında performans bilgisi ve tüm kamuoyuna açık 
raporlarda ve bildirilerde açık ifşaatlar beklerler. 

Tedarikçilerimiz ve Distribütörlerimiz
Güven olmadan, bir iş ilişkisi sadece son işlem kadar 
güçlüdür. Tedarikçilerimize değer veririz ve onlara her zaman 
dürüstlükle, adil ve tutarlı bir şekilde davranırız. Karşılığında, 
onlardan bizimkilerle uyumlu olan değerleri ve standartları 
paylaşmalarını bekleriz. 

Topluluklarımız ve Toplum
Topluluklarımız komşularımızdır ve bizim iyi kurumsal 
vatandaşlar olmamız konusunda bize güvenirler. Bir  
dizi sosyal, sağlık ve çevre sürdürülebilirlik programını  
gururla destekliyoruz. İşimiz için geçerli tüm yasa, kural  
ve düzenlemelerle tam bir uyumluluk içinde çalışırız.

Hastalarımız ve Müşterilerimiz
Her gün, ürünlerimiz yaşamlara dokunur. Bunu bir ayrıcalık 
olarak görüyoruz ve hastalarımızın ve müşterilerimizin en 
kritik ihtiyaçlarını tespit etmeye ve bu ihtiyaçları karşılamaya 
gayret gösteriyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak ve her gün 
güvenlerini kazanmak için kaynaklarımızı ayırıyoruz. 

Çalışanlarımız
Çalışanlarımızın bilgisi, hayal gücü ve yetenekleri 
inovasyonumuzu destekliyor. Bir çalışan olarak, güvene, 
katılıma ve saygıya ilham olan bir işyeri ortamı yaratmaya 
çalışıyoruz, böylece çığır açan düşünce ve inovasyonu  
serbest kılabiliriz.

Paydaşlarımızın en iyi çıkarlarını 
taahhüt ederiz—yaptıklarımızla 
yaşamlarına dokunduğumuz insan  
ve topluluklara ait geniş bir spektrum.

Nasıl Yaptığımız Önemlidir
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Değerlerimiz ve Standartlarımız Bizi Birleştirir

Önce Hastalar
Yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleri sağlamakla 
sorumluyuz. İlaçlarımıza ve aşılarımıza erişimi 
artırmak, dünya çapında insanların ve hayvanların 
sağlığını ve sıhhatini iyileştirmek için çalışıyoruz. 
Eylemlerimizin tümü, ürünlerimizi kullananlara 
veya ihtiyaç duyanlara yönelik sorumluluğumuza 
göre ölçülmelidir. 

Yenilik ve Bilimsel 
Mükemmellik

En yüksek düzeyde bilimsel 
mükemmeliyete ve inovasyona bağlıyız. 

Araştırmalarımıza, yaşam kalitesini koruma 
yönündeki kararlılığımız rehberlik etmektedir. 

Sürekli yenilik yoluyla, hastaların ve müşterilerin 
en kritik ihtiyaçlarını tespit etmeye ve bu ihtiyaçları 

karşılamaya gayret gösteriyoruz. 

Etik ve Dürüstlük
En yüksek etik ve dürüstlük standartlarına bağlıyız. 

Müşterilerimize, rakiplerimize, distribütör ve 
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve dünya 

genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara karşı 
sorumluyuz. Sorumluluklarımızı yerine getirirken 

profesyonel veya etik kısa yollara başvurmayız. 
Toplumun tüm kesimleri ile etkileşimlerimiz 

şeffaf olmalı ve bu yüksek standartları 
yansıtmalıdır. 

İnsanlara Saygı
Mükemmele ulaşma yeteneğimiz; 
çalışanlarımızın tutarlı davranmasına, 
bilgisine, hayal gücüne, becerisine, 
çeşitliliğine, güvenliğine ve ekip çalışmasına 
bağlıdır. Bu amaçla, ortak saygı, kapsayıcılık 
ve sorumluluk değerlerini içeren bir ortam 
yaratmaya çalışıyoruz. Kararlılık ve performansı 
ödüllendiriyoruz ve çalışanlarımızın ve ailelerinin 
ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız.

STANDARTLAR

Bizi Yönlendiren 
Politikalarımız

Güvene layık bir şirket  
olmaya giden ilkeli yolda  

bizi yönlendirirler

Bunlar, bir şirket olarak karakterimizin özünde yer alır.  
Bizi güvenilir bir şirket yapan onlardır.  

Kararlarımızı ve eylemlerimizi yönlendirirler.

Değerlerimiz ve Standartlarımız başarımızın temelidir.
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Kurumsal politikalarımız, hissedarlarımız ile 
çalışma konusunda davranış standartlarımızdır. 
Bu politikaları, her gün karşılaştığımız kararları 
yönetmek için kullanırız. 

01 Hasta Güvenliği
Biz müşterilerimizin ve hastalarımızın ürünlerimizin 
güvenliğine ve etkinliğine güvenmesini sağlamaya çalışırız.

02 Ürün Kalitesi
Ürünlerimiz, insanlar güvenebilecekleri kaliteye ihtiyaç 
duyduklarında oradadır.

03 Araştırma
Araştırmalarımıza, insan ve hayvan sağlığını ve 
yaşam kalitesini koruma yönündeki kararlılığımız 
rehberlik etmektedir.

04 Müşteriyle görüşme, Pazarlama ve 
İş Uygulamaları
Biz ürünlerimiz hakkında kesin, dengeli bilgiyi sağlarız 
ve müşterilerimizin uygunsuz biçimde faydalandığı veya 
etkilendiği faaliyetlere girişmeyiz.

05 Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi
Biz Merck işleri ile ilgili olarak kararları ve eylemleri 
uygunsuz olarak etkilemesi amacı ile herhangi bir değerli 
şey sözü vermeyiz, teklif etmeyiz, ödemeyiz, istemeyiz veya 
kabul etmeyiz.

06 Tedarik ve Tedarikçi İlişkileri
Tedarikçilerimizin genel başarımızda önemli bir rol oynadığını 
fark ederek, en iyi genel değeri sağlayan ve kalite, fiyat, 
teslimat, hizmet, çeşitlilik, itibar ve etik iş uygulamalarına 
bağlılığımızı paylaşan insanlarla ilişkiler kurarız.

07 Antitröst ve Adil Rekabet
Biz, açık pazarları ve müşteri seçimini ürün ve hizmetlerimizin 
meziyetlerine dayalı olarak desteklemek için girişken ama 
daima adil ve yasal biçimde, dürüstlük ve adil iş yapmaya dair 
itibarımız ile rekabet ederiz. 

08 Global Ticaret Politikası
Biz operasyonlarımızı yöneten yerel ve uluslararası ticaret 
mevzuatlarına uyumlu biçimde, sınırlar arasında ürünlerimizi 
ve hizmetlerimizi taşımak için sorumlu şekilde hareket ederiz.

09 Finansal Dürüstlük
Sorumlu yöneticiler olarak, finansal şeffaflık ve dürüstlüğün, 
varlıklarımızı korumak, misyonumuzu sağlamak, gelecek 
başarımızı sağlamak ve hissedarlarımızla güvenimizi 
ilerletmek için hayati olduğuna inanıyoruz.

10 Çıkar Çatışmaları
Biz, iş kararımızı tehlikeye atıyor şeklinde görülebilecek veya 
işimizi yasal olmayan biçimde etkileyebilecek durumları fark 
eder ve açıklarız, gereken durumlarda, riski en aza indirmek 
için denetimleri uygularız. 

11 İçeriden Bilgiyle Menkul Değer Alım Satımı
Biz yatırımcı güvenini sarsan eylemlere girişmeyiz, örneğin 
MSD'ye ve iş ortaklarına ait içeriden bilgiyi paylaşma veya adil 
olmayan biçimde yatırım kararlarını etkileyebilecek “tüyoları” 
paylaşma gibi.

12 MSD Hakkında Bilgileri Açıklama
Biz, çalışma tarzımız konusunda açık olmaya ve uygun 
şeffaflığı sağlamaya kararlıyız, bu sayede hissedarlarımızın 
güven ve itimadını sürdürürüz.

13 Bilgi Yönetimi ve Koruması
Biz Şirketimizin özel bilgisinin yanı sıra diğerleri tarafından 
bize emanet edilen bilgilerin uygun toplanması, kullanımı, 
yönetimi ve korunmasında yüksek etik standartları korur 
ve uygularız.

14 Çevre Sağlığı ve Güvenliği için Saygı 
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve tüm 
dünyadaki faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmak  
ve güvenlik ve çevre yönetimimize bağlılığımızı paylaşan 
tedarikçilerle işbirliği yapmak bizim için önem taşır.

15 Yanlış Davranışı Raporlama ve Müdahale Etme
Uygun olmayan bir şeyi gördüğümüzde veya 
şüphelendiğimizde, Şirketin potansiyel yanlış davranışı ele 
almasına ve görüşünü belirterek itibarını korumasına olanak 
sağlarız ve bir kaygıyı bildiren veya bir araştırma ile bağlantılı 
bilgiyi sağlayan herhangi bir kişiye karşı misillemeyi hoş 
görmeyeceğiz. 

16 Kontrollü Maddelerin Yönetimi
Satın alma, üretim, taşıma, depolama, kullanım, dağıtım  
ve imha ile bağlantılı uygun denetimleri sağlayan, kapalı bir 
dağıtım sistemini sürdürürken, uygun tıbbi, bilimsel ve ticari 
amaçlar için kontrollü maddelerin kullanımını destekleriz.

17 Küresel İnsan Kaynakları
Mükemmel performans sunmak için yetkilendirilmiş yüksek 
yetenekli, girişimci ve çeşitli çalışanların ilgisini çektiğimiz ve 
geliştirdiğimiz ortak saygı, onur ve dürüstlükten oluşan bir 
kültürü teşvik ederiz.

18 Hayvan Bakımı ve Kullanımı
Bakımımız altındaki tüm hayvanları insana yakışır biçimde 
tedavi ederiz ve bunları sadece bilimsel olarak hiçbir geçerli 
alternatif olmadığında araştırmada kullanırız. 

19 Hayır Amaçlı Katkılar ve Gönüllülük
Biz hayır amaçlı katkılar ve gönüllülük yolu ile küresel sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi, eğitimin geliştirilmesi ve kritik 
sosyal sorunların ele alınması için olumlu bir fark yaratmak 
amacı ile çaba harcarız.

20 Gizlilik ve Veri Koruma
Bireylerin Kişisel Bilgilerini yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere uygun olarak toplar ve işleriz ve verileri nasıl 
kullanacağımız, yöneteceğimiz ve koruyacağımız konusunda 
tamamen şeffaf davranırız. Şirketimize emanet edilen Kişisel 
Bilgilerin kullanımı, yalnızca toplanma amaçlarıyla sınırlıdır 
ve uygun onamlar alınmıştır. 

Politikalarımız
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Değerlerimiz ve Standartlarımız ve politikalarımız pek çok yaygın işyeri durumunu ele 
alır. Ancak, olası her durumu ele alamazlar ve iyi muhakeme uygulamamız için bir ikame 
değildirler.

Açıkça Konuşun (Speak Up)

Dürüstlük ile faaliyet gösteren bir şirket olarak 
kazandığımız itibarı koruyun ve itibarımızı riske 
atabilecek her türlü uygulamayı rapor edin. 

Uygunsuz, etik olmayan veya yasadışı bir faaliyet 
görür veya bundan şüphelenirseniz, sorularınızı veya 
endişelerinizi misilleme korkusu olmadan, gizlilik 
içinde iletmek için müdürünüzle görüşün, başka 
bir Şirket kaynağı ile (ör. Uygunluk, Hukuk veya 
İnsan Kaynakları) iletişime geçin ya da kanunun izin 
verdiği ölçüde msdethics.com adresi üzerinden 
Speak Up hattı ile irtibat kurun.

Bir zorlukla karşılaştığınızda, bu 
sorular ne yapmanız gerektiğine karar 
vermenize yardımcı olabilir.

Değerlere Dayalı Kararlar

Davranışım veya kararım herhangi bir kişiye 
veya bir şeye zarar verebilir mi?

Davranışım, müşterilerin, hastaların, 
menfaat sahiplerinin veya diğer 
hissedarların güvenini ihlal edecek mi?

Medyada yayınlandığı takdirde, bu karar 
veya eylemden dolayı sorumlu tutulmak 
ister miyim?

Teklif edilen eylemimin şirketimizin, geçerli 
kanun ve düzenlemelerin lafzına ve ruhuna 
uygun olduğundan kesinlikle emin miyim?

Kendinize sorun…



Davranış Kuralları  |  Değerlerimiz ve Standartlarımız         8

Ne Yaptığımız Önemlidir
Yaşamları Kurtarmak ve İyileştirmek

Nasıl Yaptığımız Önemlidir
Sarsılmaz Etik ve Dürüstlük


