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Andımız
En öncelikli sorumluluğumuzun hastalara, doktorlara, hemşirelere, annelere, babalara,
ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlanan herkese karşı olduğuna inanıyoruz. Onların
gereksinimlerini karşılamak için yaptığımız her şey üstün kalitede olmalıdır. Sürekli olarak
değer sağlamaya, maliyetlerimizi düşürmeye ve uygun fiyatları korumaya çalışmalıyız.
Müşterilerin siparişleri doğru şekilde ve anında yerine getirilmelidir. İş ortaklarımızın
adil kazanç sağlayabilme olanağı olmalıdır.
Dünyanın her yerindeki çalışanlarımıza karşı sorumluyuz. Herkesin ayrı bir birey olarak
değerlendirildiği dahil edici bir iş ortamı sağlamalıyız. Çeşitliliklerine ve onurlarına saygı
göstermeli, değerlerini bilmeliyiz. İşlerini yaparken kendilerini güvende hissetmeli, tatmin ve
amaç duygusu taşımalıdırlar. Emeklerinin karşılığı adil ve yeterli olmalı, çalışma ortamları temiz,
düzenli ve güvenli olmalı. Çalışanlarımızın sağlığını ve esenliğini desteklemeli, ailelerine ve
kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmelerine yardımcı olmalıyız. Çalışanlarımız,
önerilerde bulunmak ve şikayetlerini dile getirmekte özgür olmalıdırlar. Benzer yetkinlikteki
çalışanlara işe alım, gelişim ve ilerleme süreçlerinde eşit fırsatlar tanınmalıdır. Etik ve adil
davranan, son derece yetkin liderlerle çalışmalıyız.
İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluma ve tüm dünya toplumuna karşı sorumluyuz. Dünya
genelinde daha iyi erişim ve bakım sağlayarak insanların daha sağlıklı olmasına yardımcı
olmalıyız. İyi birer vatandaş olmalı; topluma yararlı çalışmaları, yardımları, sağlık ve eğitim
koşullarının iyileştirilmesini desteklemeli, vergilerimizi eksiksiz ve zamanında ödemeliyiz.
Çevreyi ve doğal kaynakları korumalı, kullanımımıza sunulmuş mal varlıklarını iyi
durumda tutmalıyız.
Son sorumluluğumuz hissedarlarımıza karşıdır. Yaptığımız işler iyi kar sağlamalıdır. Yeni fikirler
denenmelidir. Araştırmalar devam ettirilmeli, yaratıcı programlar geliştirilmeli, gelecek için
yatırımlar yapılmalı ve hataların sorumluluğu üstlenilmelidir. Yeni araç - gereçler satın alınmalı,
yeni olanaklar sağlanmalı ve pazara yeni ürünler sunulmalıdır. Zorlu koşullar için hazırlıklı
olunmalıdır. Bu prensiplere uygun çalışıldığında ortaklarımız adil bir karşılık alabileceklerdir.
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ANDIMIZ, DEĞERLERIMIZ, TÜZÜĞÜMÜZ
Joaquin Duato’den bir mektup
Her gün ürünlerimiz ve hizmetleriniz dünyanın dört bir yanında bir milyar insanın hayatına dokunuyor. Bu durum,
ihtiyacı olanlara daha iyi sağlık olanakları sunma konusunda bize hem fırsat hem de sorumluluk yüklüyor.
Şirketimizin dünyanın her yanına erişim imkanı, müşterilerimizin Johnson & Johnson’dan yüksek kalite beklentisini
göstermekle birlikte aynı zamanda müşterilerimizin işletmelerimizin her birine ne kadar güvendiğini de ispatlıyor.
Dünyanın en büyük sağlık şirketi olarak, bir yüzyıldan daha uzun süredir bu güveni inşa ediyoruz. Andımız,
yaptığımız işin rehberi olup hastalara, doktorlara, hemşirelere ve ürün ve hizmetlerimizi kullanan ebeveynlere karşı
sorumluluklarımızı tanımlar.
Andımız yol gösterici pusulamız, İş Ahlakı Tüzüğümüz de yol haritamızdır.
İş Ahlakı Tüzüğümüz, kendimizi kontrol altında tutmamızı ve yüksek standartlarda faaliyet sunmamızı sağlar. İş
Ahlakı Tüzüğü, iş ahlakı gereksinimlerini belirtir ve Şirket politikalarının, prosedürlerinin ve yönergelerinin temelini
oluşturarak beklenen davranışlarla ilgili ek yönergeler sağlar.
Aksiyonlarımız, sözlerimiz ve davranışlarımız önemlidir. Global bir şirket olarak, çeşitliliği barındıran, kapsayıcı bir
çalışma ortamının zaruri olduğunun farkındayız. Nerede yaşadığımıza veya ne iş yaptığımıza bakmaksızın doğru
olanı yaptığımızda, başka bir deyişle, doğruluğu en üst seviyede tutarak hareket ettiğimizde, Andımız değerlerini
yaşatmış ve hizmet verdiğimiz insanlara gerçek ilgi ve bakımı sunmuş, çalıştığımız kişilere de saygı göstermiş
oluruz.
Çalışanları doğru şeyi yapma konusunda teşvik etmekle birlikte, yüksek etik standartlarına dayalı iş
uygulamaları yürütme konusunda uzun bir geçmişi olan bir şirkete liderlik etmekten gurur duyuyorum. Sizlere
Johnson & Johnson’ın İş Ahlakı Tüzüğünü öğrenmenizi ve gündelik rehberiniz olarak kullanmanızı hatırlatmak
isterim. Çevikliğimizi koruyup söz ve aksiyonlarımızın doğru davranışı yansıttığından emin olarak
paydaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getirmeliyiz.
Andımız değerlerini yürütme ve İş Ahlakı Tüzüğümüzün yükümlülüklerini yerine getirme konusunda üstünüze
düşeni yaptığınız için teşekkür ederim. Bu belgeler de Johnson & Johnson çalışanları olarak her birimizin tüm
temel paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunması konusunda olumlu bir kanal oluşturmasına yardımcı olan kritik
öneme sahip araçlardır.

Joaquin Duato
Başkan ve CEO
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Giriş
Johnson & Johnson İş Ahlakı Tüzüğü Nedir?
Andımızda anlatılan değerler ve esaslar bizim için pusula görevi görür; Johnson & Johnson’ın İş Ahlakı
Tüzüğü (“Tüzük”), bu değerlerin rotasında kalmamızı sağlayan yol haritasıdır.
Tüzük, iş ahlakının başlıca gerekliliklerini belirler ve Şirket politikalarımız, prosedürlerimiz ve kurallarımız
için temel oluşturma hizmeti görür ki tüm bunlar beklenen davranışlar konusunda ek kılavuzluk sağlar.

Neden bir tüzüğümüz var ve neden ona uymalıyız?
Tüm dünyada hizmet verdiğimiz insanların ihtiyaçlarını ilk sıraya koyan bir şirket olarak faaliyet
göstermeye ve bu alandaki itibarımızı korumaya devam etmek için her birimiz Tüzüğü öğrenmeli,
anlamalı ve ona uymalıyız.
Tüzüğümüze uymak, işimizi en iyi ve doğru şekilde yapabileceğimiz açık ve dürüst bir ortam yaratmakla
ilgilidir. Ayrıca zorluklarımızın üstesinden geldiğimiz ve başarı elde ettiğimiz için gurur duyabiliriz.
Tüzüğün, Şirket politikasının ya da kanunun ihlal edildiğini fark ettiğimizde, sorunu ele almak ve ileride
oluşmasını engellemek için harekete geçeriz. Düzeltici ve koruyucu adımlar, koşullara bağlı olarak
eğitimi, rehberliği ve işin son bulmasına kadar giden ve onu da kapsayan disiplin cezalarını içerebilir.
Tüzüğü, Şirket politikasını ya da kanunu ihlal ettiğine ya da bunların ihlaline yol açabileceğine
inandığınız bir durumda olmanız ya da böyle bir durumdan haberdar olmanız halinde bunu açıklamakla
sorumlusunuz. Zorunlu Bildirim Prosedürümüz endişe yaratan bir konuya dikkat çekme konusunda
rehberlik sağlayabilir.
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DOĞRU KARAR
NASIL VERILIR?

İş ahlakıyla ilgili bir konuda zor bir kararla karşı karşıyaysanız kendinize şu
soruları sormalısınız:
Söz konusu işlem Johnson & Johnson İş Ahlakı Tüzüğü’nü, Şirket politikasını ya da kanunu ihlal ediyor mu?
İşlem, Andımıza dair sorumluluklarımıza ters mi düşüyor?
Bu işlem, Şirketimiz dışındaki paydaşlarımıza etik dışı mı görünecek?
Bu işlem, benim itibarıma ya da Johnson & Johnson’ın itibarına zarar verebilir mi?
Bu sorulardan herhangi birine "EVET" yanıtını verdiyseniz yardım istemelisiniz.

Tüzüğe kimler uymalı?
Johnson & Johnson Şirketler Ailesinin tüm çalışanları; İş Ahlakı Tüzüğü, Şirket politikaları ve faaliyetlerimizi
düzenleyen kanunları anlamak ve bu kanunlara uymak zorundadır. Andımız ve diğer Şirket politikalarımızla birlikte
Tüzük, nerede çalışırsak çalışalım ya da ne tarz bir iş yaparsak yapalım doğru kararları almamıza ve doğru eylemleri
gerçekleştirmemize yardımcı olur.
İşi, sorumlulukları ya da departmanı ne olursa olsun, her çalışanımızın bir lider olduğuna inanıyoruz. Tüzüğümüze
uyarak her birimiz akranlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve bizi her gün hareket halinde gören diğerleri için rol
model oluştururuz.
Ekip liderleri, her açıdan pozitif rol model olmak ve çalışanlara Tüzüğü gözden geçirmeleri, anlamaları ve uygulamaları
konusunda yardım etmek hususunda ek sorumluluklara sahiptir.
Bizim adımıza iş yürüten kişiler ve şirketlerin de diğer ilgili Şirket politikalarına ek olarak İş Ahlakı Tüzüğümüze de
uymaları gerekir. Johnson & Johnson Şirketler Ailesi adına iş yapan üçüncü taraf tedarikçiler, üreticiler, yükleniciler,
satıcılar ve distribütörlerin sözleşmelerinde bu Tüzüğün uygulanabilir hükümleri yer almalıdır.
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Tüzüğümüzle ilgili tavsiye ve rehberlik için nereye başvurabilirim?
Yalnız değilsiniz! Tüzüğe, Şirket politikasına ve kanuna uymanıza yardımcı olacak süreçlerimiz, rehberliğimiz ve
prosedürlerimiz mevcuttur. Johnson & Johnson bünyesinde küresel düzeyde bulunan, aşağıda da örneklerini
verdiğimiz kapasite, kaynak ve uzmanlığın tamamından faydalanın:
K URUMUNUZDAKİ YÖNETİCİLER VE KIDEMLİ LİDERLER

sorularınızı yanıtlayabilecek uygun kişilerdir ve kurumunuzdaki ticari faaliyetlerde geçerli olan Şirket
esaslarını genellikle en iyi onlar bilir.
İNSAN KAYNAKLARI / GLOBAL HİZMETLER

istihdam politikaları, haklar ve işyeri ile ilgili konularda açıklamalar yapıp soruları yanıtlayabilirler.
H UKUK DEPARTMANI

bu Tüzüğün açıklanması ve yorumlanması konusunda yardımcı olabilir ve Johnson & Johnson adına, hukuka
uygun biçimde nasıl iş yürütebileceğiniz konusunda yol gösterebilir.
SAĞLIK HİZMETLERİNE UYUM VE GİZLİLİK

sağlık mesleği mensupları ve kamu görevlileriyle etkileşimlerimiz ve paydaşlarımızın kişisel bilgilerinin
gizliliği ve korunması hakkında öneri sunabilir ve rehberlik edebilir.
KALİTE VE UYUM / ÇEVRE SAĞLIĞI, GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ürünlerimizin ve çevre, sağlık ve güvenliği de içeren tedarik zinciri süreçlerimizin kalitesi, güvenliği, yararı ve
mevzuata uygunluğu konularına açıklık getirebilir ve soruları yanıtlayabilirler.
G LOBAL GÜVENLİK / BİLGİ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

dünya genelindeki Johnson & Johnson Şirketler Ailesinin çalışanlarını, varlıklarını ve kayıtlarını korur.
İşyerinde anlık bir tehlike veya tehdit varsa yerel güvenlik ile iletişim kurun.
ANDIMIZ YARDIM HATTI (credohotline.com)

haftada yedi gün ve günde 24 saat erişime açıktır. Bağımsız, güvenli ve gizlidir. Pek çok bölgede,
çalışanlarımız gizli kalmayı seçebilir ama biz kimliklerini açıklamaları ve mümkün olduğunca fazla bilgi
vermeleri konusunda teşvik ediyoruz ki bu sayede Şirket, rapor edilen olayla ilgili verimli ve etkili bir
soruşturma yürütebilsin.
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Açıkça ifade etme

Her çalışanın sorumluluğu
Andımıza dair sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve kültürümüzü ve itibarımızı korumak ve
geliştirmek için Tüzüğün uygulanmasını sağlamaları hususunda çalışanlarımıza güveniyoruz.
Tüzüğün ihlal edildiğini düşünüyorsanız veya bir eylemin ya da davranışın ihlale yol
açabileceğini düşünüyorsanız bunu açıkça ifade etmek sizin sorumluluğunuzdur.

Sorular sorarak ve kaygılarınızı rapor
ederek doğru olanı yapıyorsunuz
ve Şirketimizin hatalı davranışı
durdurmasına ya da önlemesine
yardımcı oluyorsunuz.

İsminizi açıklayarak veya açıklamadan da rapor etseniz mümkün olduğunca fazla ayrıntı
vermelisiniz ki konu etraflıca ve acilen ele alınsın. Ek olarak, bir soruşturmada işbirliği yapma
sorumluluğunuz bulunmaktadır.
Şirketimiz bu Tüzük çerçevesinde bir endişesini gündeme getiren ya da bir soruşturmada
yardımcı olan birine karşı misillemeye müsaade etmez.
Misilleme yapan herhangi bir çalışanımız, iş akdinin feshi de dahil olmak üzere disiplin
cezasıyla karşı karşıya kalır.

Misilleme
YAPMIYORUZ

Her yöneticinin sorumluluğu
Ekip lideri olarak, bir örnek oluşturmak ve Tüzüğümüze uygun biçimde davranmak konusunda
özel ve önemli bir sorumluluğa sahipsiniz. İşte uygulamanız gereken önemli prensipler:

ASLA

Görevlerinizi yerine getirirken etik davranışlar sergileyip bir rol model gibi davranın.
İşle ilgili objektif kararlar alın.
Tüzüğü yılda en az bir kere çalışanlarınızla gözden geçirin.
Çalışanların, Tüzüğü ve Şirket politikalarını anlamalarına ve Tüzüğü her gün yaşamalarına yardım
edecek kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olun.
Çalışanların, Şirket adına yerine getirdikleri işleri düzenleyen ilgili kanunların, düzenlemelerin ve
Şirket politikalarının farkında olmalarını ve bu konuda gerekli eğitimleri almalarını sağlayın.
Çalışanların, misilleme korkusu olmadan rahatça konuşabilecekleri, etik davranışı destekleyen
bir ortam yaratın.
Çalışanların Tüzüğe uyum ile ilgili olarak gündeme getirdiği endişeleri ciddiye alın ve
konunun üst birime taşınmasının gerekli olup olmadığını belirleyin. Öyleyse,
mümkün olduğunca hızlı şekilde konuyu üst birime taşıyın.
Biri Tüzüğü ihlal ettiğinde, düzeltici ve önleyici aksiyonları alın.
Her türlü soruşturmayı tam olarak destekleyin.

Emin olmadığınızda ya
da ek bakış açılarından
yararlanabileceğinizde
rehberlik isteyin.
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İŞIMIZI

Nasıl Yürütüyoruz?
Birlikte yaşadığımız
kelimeler
Andımıza dair sorumluluklar
Uyum
Etik
Adalet
Tarafsızlık

9

“E N ÖNCELIKLI
SORUMLULUĞUMUZUN
HASTALARA,
DOKTORLARA,
HEMŞIRELERE,
ANNELERE, BABALARA,
ÜRÜNLERIMIZDEN VE
HIZMETLERIMIZDEN
YARARLANAN HERKESE
KARŞI OLDUĞUNA
INANIYORUZ.”
Andımız
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İşimizi Nasıl Yürütüyoruz?

NE anlama geliyor?

Johnson & Johnson Şirketler Ailesi, dünyadaki pek çok ülkede ve
bölgede iş yapma ayrıcalığına sahiptir. Her yerde, işimiz için geçerli
yasaları ve düzenlemeleri bilme ve onlara uyma sorumluluğuna sahibiz.

NEDEN önemli?

Yasalara ve düzenlemelere uymak zorunlu olduğu gibi, bu aynı zamanda
sorumlu bir tüzel kişi olmaya yönelik kararlılığımızı da gösterir. Hizmet
ettiğimiz insanları önemsediğimizi ve onlara saygı duyduğumuzu
kanıtlar. Ayrıca, yasalara ve düzenlemelere uymamak, para cezası ve
adli cezalara ve yaptırımlara, hapis cezasına ve diğer ticari ya da kişisel
disiplin cezalarına yol açabilir.

NASIL yapıyoruz?

Şirketimizin, çalışanlarımızın yasalara ve düzenlemelere uymalarına
yardımcı olmak üzere kapsamlı politikaları, prosedürleri ve zorunlu
eğitimleri vardır. Yerel kanunlar ve düzenlemeler ile bu İş Ahlakı Tüzüğü
arasındaki her tür çatışma, Hukuk Departmanına bildirilmelidir.
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Her çalışanın görevi
Her çalışan, görev aldığı iş faaliyetlerini yöneten ilgili yasalara, düzenlemelere ve Şirket politikalarına ve
prosedürlerine aşina olma ve onlara uymakla sorumludur.

İlaçların, tıbbi cihazların, tüketici ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi,
onaylanması, üretimi, satışı ve pazarlaması
Andımız, hastaların, doktorların, hemşirelerin, anneler ve babaların ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
kullanan diğer herkesin ihtiyaçlarını karşılarken yaptığımız her şeyin üstün kalitede olması gerektiğini
belirtir. Bu taahhüt; ürünlerimizi ve hizmetlerimizi, onları kullanan insanlara ulaştırırken yaptığımız her
şeyi kapsar.
Bu iş faaliyetlerinin her birine en yüksek standartları ve bütünlük seviyesini aşağıdakileri yaparak
getirmek arzusundayız:
Ürünlerimiz ve süreçlerimiz için geçerli olan kanunlara, standartlara ve düzenlemelere (kalite
düzenlemeleri ve standartları gibi) uymak;
Etik, bilimsel ve klinik standartları desteklemek ve dünya çapındaki tüm araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bütün kanunlara ve düzenlemelere uymak;

Ne yapmalıyım?
S: R
 akip

bir firmanın satış müdürü,
ilgili ürünlerimizin fiyatını görüşmek
amacıyla bana ulaştı.

C: Ürünlerimizin fiyatları ya da şirkete

özgü diğer bilgiler hakkında
rakiplerimizle asla görüşme
yapmamalısınız. Rakip firmadan
bir çağrı alır ya da tanımadığınız
biri fiyatları konuşmak üzere size
yaklaşırsa rakiplerimizle ürünlerimizin
fiyatlarını konuşmayacağınızı açıkça
belirtin. Konuşmayı kibarca sonlandırın
ve olayı Hukuk Departmanına
rapor edin.

Klinik deneylerde yer alan hastaların ve gönüllülerin güvenliğini temin etmek, gizliliklerini korumak ve
veri koruma yasalarına uymak;
Ürünlerimizi satmak için pazarlama yetkisinin alınmasını ve düzenleyiciler ile diğer kamu görevlileriyle
etkileşimi düzenleyen kanunlara ve düzenlemelere uymak;
Sektörümüzde ve iş yaptığımız ülkelerde geçerli olan imalat, paketleme, dağıtım ve ihracatla ilgili kanun ve
düzenlemelere bağlı kalmak;
Söylediğimizin doğruluğu, yanıltıcı olmaması, ürünlerimiz için düzenleyici onaylara uygunluğunu da içerecek şekilde
ürünlerimizin promosyonu, pazarlaması ve satışıyla ilgili tüm kanun ve düzenlemeleri uygulamak;
Ürünlerimizin güvenliği, kalitesi ve performansını sürekli ve proaktif şekilde denetleyerek ürün kalite ve güvenliğiyle
ilgili yasalara uymak ve olumsuz olayları ve ürün kalitesiyle ilgili şikâyetlerin rapor edilmesi konusundaki tüm
gereklere uymak.

Şirketimizin bir
kanun ya da
düzenlemeye uygun
davranmadığına
inanan her
çalışanımız, bunu
açıkça ifade etmelidir.
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Yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele yasaları
Johnson & Johnson, yolsuzluğa ve rüşvete karşı dünya genelinde birçok ülkede mevcut olan yolsuzluk ve rüşvetle
mücadele yasaları ile uyumlu bir şekilde güçlü bir tutum sergiler. İş ortaklarımızdan da aynısını bekliyoruz. Rüşvet,
sahtekarlık, bahşiş, hukuk dışı ödeme ve bir devlet memuruna, sağlık mesleği mensuplarına veya müşteriye uygunsuz
avantaj sağlayabilecek ya da bu kişileri uygunsuz şekilde etkileyebilecek değer arz eden herhangi başka bir
hediyenin teklif edilmesini katiyen yasaklıyoruz.
Sağlık mesleği mensupları da dahil olmak üzere hem kamu hem de özel kurumlar ve bireylerle geniş yelpazedeki
bilimsel, eğitimsel, satış, promosyon ve pazarlama ile ilgili anlaşmalar yapıyoruz. Kamu görevlileri, sivil toplum
örgütleri ve resmi denetçiler ile de etkileşimde bulunuyoruz. Rüşveti ve yolsuzluğu yasaklayan yerel ve uluslararası
kanunlara ve etik standartlara uymak ve sağlık mesleği mensuplarının tıbbi kararlarının ve ürün ile hizmetlerimizi satın
alan kurumların satın alma kararlarının uygunsuz biçimde etkilenmesine engel olmak bizim görevimizdir. Değerli
şeylerin üçüncü taraflara transferi, söz konusu hizmetler için adil pazar değerinde olmalı ve bu mal ve hizmetler için
meşru bir ihtiyaç söz konusu olmalıdır. Ancak Johnson & Johnson'ın değerli bir şey almaması durumunda tahsis ve
bağışlar sağlanabilir.
Ek rehberlik için Sağlık Hizmetlerine Uyum Küresel Çerçevesi, ABD Mevzuata İlişkin Rehberlik Dokümanlarına ve
Etik Satış ve Pazarlama Uygulamaları ile ilgili yol gösterici bilgileri içeren Sağlık Hizmetleri İş Bütünlüğü Rehberi'ne
(global olarak geçerli) başvurabilirsiniz. Nerede ve kiminle iş yaptığımız değişse de yaklaşımımız tutarlıdır:
İş ortaklarımıza, rakiplerimize ve diğer paydaşlarımıza ve karar vericilere saygılı davranırız.
İş uygulamalarında yüksek, etik standartlara değer veren ve bunları sergileyen üçüncü şahıslarla çalışmak için
çaba gösteririz.

Ne yapmalıyım?
S: Bir

cerrah bana, ürünlerimizi satan bir
distribütörün kendisini bir tatil yerinde
hafta sonu golf için misafir etmek üzere
davet ettiğinden bahsetti. Cerrah, bu
davet Johnson & Johnson’dan değil de
distribütörümüzden geldiği için davetin
uygun olup olmadığını soruyor.

C: Distribütörler, satış aracıları ve Şirket

adına hareket eden diğer üçüncü
taraflar, doğrudan Johnson & Johnson
Şirketler Ailesinde çalışan biri tarafından
yapılsa yasaklanacak eylemlerde
bulunamazlar. Distribütörün davranışı
ile ilgili öğrendiklerinizi hemen
müdürünüze, Hukuk Departmanına
ya da Sağlık Hizmetlerine Uyum
birimine bildirmelisiniz.

Antitröst ve rekabet yasaları
Antitröst ve rekabet yasaları adil rekabeti teşvik eder ve tüketicileri haksız ticari uygulamalardan korur. Bu yasalar
çoğu zaman fiyat sabitleme gibi şirketler arasındaki yasa dışı anlaşmaları ve rekabeti kısıtlayan adil olmayan diğer
ticari uygulamaları ele alır.
Geçerli tüm antitröst ve rekabet yasalarına tam olarak uyarız.
Müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve diğer üçüncü şahıslara adil davranmakla yükümlüyüz. Bu çalışanlarımızın
manipülasyon, gizleme, ana unsurların yanlış beyanı ya da diğer adil olmayan işlemlerle haksız avantaj sağlamaktan
kaçınmaları anlamına gelir. Antitröst ve rekabet yasaları ile ilgili sorularınız için Hukuk Departmanına danışın.
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Küresel ticarete uyum: boykot karşıtı kanunlar ve ticari
yaptırım yasaları
Dünya çapında sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlayan bir firma olarak her gün ithalat ve ihracat
işlemleri yapıyoruz ve geçerli tüm yerel, bölgesel ve uluslararası ticari yasalara, kurallara ve
düzenlemelere uymalıyız. Faaliyetlerimiz için geçerli olan, devletin uyguladığı tüm ticari yaptırımlara
ve ithalat/ihracat kısıtlamalarına da uyarız. Ülkeler arası işlemlerle ilgili sorular için lütfen Finans
Departmanı ya da Hukuk Departmanına danışın.

“Üçüncü ülke” ödemeleri
Satışların yapıldığı ya da distribütörün veya satış aracısının esaslı bir işyerine sahip olduğu
ülkeler dışındaki hiçbir ülkede üçüncü taraflara herhangi bir ödeme yapılmamalıdır. “Üçüncü ülke”
ödemeleri ile ilgili sorularınız için Finans Departmanı ya da Hukuk Departmanına danışın.

İnsan hakları
Andımız değerleri, iyi global vatandaşlar olarak faaliyet gösterdiğimizi belirtir. İnsan Hakları
Yaklaşımımızda, kendi çalışanlarımızdan tedarikçilerimize ve yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara
kadar tüm değer zincirimizde insan haklarına saygı gösterme taahhüdümüze yer verilmektedir.

Siyasi faaliyet
Johnson & Johnson vatandaşlığa ve toplumsal katılıma bağlıdır. Siyasi taraftarlığımız ve siyasi
katkılarımız, bu faaliyetlerde bulunduğumuz bölgelerin yasaları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Nasıl hareket etmeliyim?

Kuruluşların gerçekleştirdiği lobicilik gibi siyasi faaliyetler, ABD yasaları kapsamında ve Johnson
& Johnson'ın iş faaliyetlerini gerçekleştirdiği çoğu ülkenin yasaları kapsamında düzenlenir ve
raporlanmalıdır. Tüm siyasi ve lobicilik faaliyetleri ve devlet memurlarıyla yapılan toplantılar, Devlet
İşleri ve Politikası ile koordine edilmeli ve uyumlu hale getirilmelidir.

C: Evet, gönüllü olarak yaptığınız destek sizin

Çalışanların siyasi grupları, devlet memurlarını ve adayları desteklemek için siyasi faaliyetlerde yer
alma hakkına saygı duyarız. Tüm bu faaliyetler tamamen gönüllü ve çalışanın kendine ait zamanda
olmalı ve masrafları çalışanın kendisi tarafından karşılanmalıdır. Çalışanın Şirket temsilcisi olarak
değil, bağımsız şekilde hareket ettiği netleştirilmelidir.

S: B
 ir

arkadaşım siyasi bir parti için
çalışıyor. Kampanya ile ilgili ona yardımcı
olabilir miyim?
kişisel kararınızdır. Ancak kampanyayı
yürütmek için hiçbir durumda Şirketteki
çalışma saatiniz, Şirket telefonları, Şirket
e-postaları, Şirket sarf malzemeleri, Şirket adı
veya Şirket unvanınız gibi Johnson & Johnson
kaynaklarını kullanamazsınız.
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Kamu alımları
Kamu yetkilileri, sağlık bakım ürünlerimizi ve hizmetlerimizi satın aldıkları için Johnson & Johnson Şirketler Ailesi için
önemli müşterilerdir. Pek çok ülkede, devlet tarafından işletilen hastaneler gibi kamu kurumları, ürün ve hizmetleri
tedarik etme konularını düzenleyen yerel kanunlara tabidirler. Ürün tedarikçisi olarak bizim de bu yasalara uymamız
gerekir. Uygunsuz etkileme girişimi veya uygunsuz değer transferi olmamalıdır.
İhale sürecine dahil olan ya da bir kamu kurumuna sözleşmeye dayalı anlaşma altında ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
sağlamayı teklif eden çalışanlarımız, kamu alımlarına ilişkin kuralları anlamalı ve onlara uymalıdır. Bu kurallar karmaşık
olabilir ama işimiz için kritik önemdedir. Hukuk Departmanı, bu kurallar ile ilgili rehberlik sağlayabilir.

Adil satın alma
Şirketimiz, işimizi desteklemek için gereken pek çok kalem satın alır; araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetleri için
bileşenler, ofislerimiz için malzeme ve ekipman ya da toplantılarımız için ikram hizmetleri gibi. Bunlar ve diğer alımları
yaparken satıcılara, tedarikçilere ve diğer hizmet sağlayıcılara karşı tarafsız davranmalıyız. Çalışanların her zaman
Şirketin tedarik ve satın alma politikalarını takip etmeleri zorunludur.
Satıcılardan, tedarikçilerden ve hizmet sağlayıcılardan hediye ve ağırlama kabul etmek konusunda daha fazla
rehberlik için Tüzüğün Çıkar Çatışmaları bölümüne bakın.

Sürdürülebilirlik ve çevre yasaları ve düzenlemeleri
Andımız der ki: Kullanma ayrıcalığına sahip olduğumuz mal varlıklarını ve binaları iyi durumda tutmalı, çevreyi
ve doğal kaynakları korumalıyız.” Şirket çapındaki sürdürülebilirlik programlarımız, faaliyetlerimizin, ürünlerimizin
ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini azaltmamıza, çevresel riskleri yönetmemize ve atıkların azaltılması ve
geri dönüşümün desteklenmesi gibi sürdürülebilirlik girişimlerini gerçekleştirmeye çalışmamıza yardımcı olur.
Çalışanlarımızın Şirket çapındaki programlara katılmaları, aynı zamanda spesifik iş sorumluluklarımızla ilgili olan
çevre kanunları ve düzenlemelerini bilmeleri ve onları uygulamaları gerekir. Bu, üretimimizde ve ürünlerimizde
kullandığımız kimyasal bileşenlerin rapor edilmesi, onaylanması ve kaydıyla ilgili düzenlemelere uymayı kapsar.

İçinde yaşadığımız
ve çalıştığımız
topluma
VE AYNI ZAMANDA

dünya toplumuna
KARŞI DA SORUMLUYUZ.
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Hayvan sağlığı
Bilimsel araştırma için gereken hayvanlara etik ve insancıl davranmayı, ahlaki ve yasal bir sorumluluk olarak görürüz.
Hayvan sağlığı yönergelerimizde ve politikalarımızda belirlenmiş olan yüksek standartlara riayet ederiz. Ayrıca, hayvanlar
üstünde araştırmalar yerine gelişmekte olan alternatifleri destekliyoruz.

Gizlilik
İşimiz esnasında, çalışanlar, iş ortakları, hastalar, sağlık mesleği mensupları, tüketiciler ve diğerleri hakkında doğum
günleri, adresleri ve mali, tıbbi ve diğer bilgiler gibi kişisel bilgileri toplar ve saklarız. Kişisel bilgileri toplayıp işlerken
geçerli yasalara ve Şirket gizlilik politikalarına uymalıyız.
Kişisel bilgiler sadece işle ilgili meşru amaçlar için toplanmalı, sadece erişim izni olanlarla paylaşılmalı, güvenlik
politikaları uyarınca korunmalı ve sadece gerektiği sürece muhafaza edilmelidir. Ayrıca, kişisel bilgilere erişimi olan
üçüncü tarafların geçerli veri güvenliği standartlarına uygun şekilde bu bilgileri koruma yükümlülüğü sağlanmalıdır.

Biliyor muydunuz?
Hukuk Departmanı, işletmelerimizin ve
çalışanlarımızın iş yaptığımız ülkelerdeki
kanun ve düzenlemeleri anlamaları ve
onlara uymalarına yardımcı olmak için
eğitim vermek ve tavsiyelerde bulunmak
için hazırdır.
Tüzük boyunca ele alınan temel başlıklar
ile ilgili kapsamlı politikaları, Johnson &
Johnson Hukuk Merkezi'nde bulabilirsiniz.
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Çalışanlara
ADIL
MUAMELE
Birlikte yaşadığımız kelimeler
Saygı ve Onur
Çeşitlilik ve Katılım
Güvenlik ve Sağlık
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"D ÜNYANIN
HER YERINDE
BIZIMLE
ÇALIŞAN BÜTÜN
PERSONELIMIZE
KARŞI
SORUMLUYUZ."
Andımız
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Çalışanlara Adil Muamele

NE anlama geliyor?

Birbirimize saygılı, onurlu ve adil davranırız. Her birimiz, adil şekilde
düzenlenmiş ve işimizi en iyi şekilde yapabileceğimiz kapsayıcı bir
çalışma ortamını hak ediyoruz.

NEDEN önemli?

Farklı düşünceler, yetenekler, deneyimler ve bireysel özellikler,
çalışma ortamımızı zenginleştirir ve işle ilgili daha iyi kararlar
ve sonuçlar alınmasını sağlar. Çalışanlarımız tam olarak
odaklandıklarında ve yetkilendirildiklerinde, inovasyona yön veririz
ve dünya genelindeki toplulukların yararlanacağı sağlık hizmetleri
çözümleri yaratırız.

NASIL yapıyoruz?

İş Ahlakı Tüzüğümüz, birbirimize nasıl davranacağımızı, çalışma
mekânlarımızı nasıl güvenli ve sağlıklı tutacağımızı, aidiyet
hissini nasıl yaratacağımızı ve çalışanlarımıza nasıl eşit fırsatlar
sağlayacağımızı tanımlayan ilkeleri yansıtır.
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İşgücümüzü devreye sokma
Johnson & Johnson’da insanların gücüne inanırız ve Andımızda yer alan etik davranışların, saygının ve dürüstlüğün
temelinde yer alan, küresel açıdan çeşitli ve kapsayıcı bir kültüre değer veririz. İşine bağlı, yüksek performanslı ve
çeşitlilik gösteren işgücü; hastalarımızın, müşterilerimizin, sağlık mesleği mensuplarının ve toplumlarımızın ihtiyaçlarını
ve karşılaştıkları güçlükleri daha iyi anlayacak ve ele alacaktır.

Ayrımcılığın ve taciz ve tehditin önlenmesi
Adil muamele görmeli ve katkılarımızdan dolayı saygı görmeliyiz. Şirketimiz, işe alım konusunda eşit fırsatlar sunar.
Nitelikli engelli bireylere ve dini kutlama ya da uygulamaları açısından ihtiyaçları olan kişilere makul olanakları sağlarız.
İşe alım kararlarını nitelik, yetenek ve başarıları göz önünde bulundurarak hak edişe dayalı olarak veririz. Yaş, cinsiyet,
ırk, etnik köken, cinsel eğilim, cinsel kimlik, ulusal köken ya da dini inançlar gibi özelliklere dayalı ayrımcılığa müsamaha
göstermeyiz. Aynı şekilde tacize veya tehdide de müsamaha göstermeyiz.
Bu hükümler; çalışanlar, müşteriler, yükleniciler, tedarikçiler ve iş başvurusu yapanlarla olan ilişkilerde ve çalışanların
Johnson & Johnson Şirketler Ailesini temsil ettiği diğer her türlü ilişkide geçerlidir.

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı
Johnson & Johnson’da, tesislerimizde ve binalarımızda çalışan veya buraları ziyaret eden çalışanlarımız, yüklenicilerimiz
ve ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir çalışma yeri sağlamaya önem veririz.
Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, güvenlik ve sağlığı her şeyin önünde tutmaktan sorumlu olup şunları yapmalıdır:

 orular ve
S
Cevaplar
S: E
 kibim

bir projeyi bitirme konusunda
takvimin gerisinde kaldı ve faaliyet
halindeki şirketimiz teslim tarihini
geciktirmeme konusunda bize
güveniyor. Birkaç güvenlik
prosedürünü atlayarak hedefe
ulaşmanın yollarını bulduk. Dikkatli
olduğumuz sürece işin teslim tarihini
kaçırmamak için süreci hızlandırmak
uygun mudur?

C: Güvenlik prosedürleri, sizin

güvenliğinizi, ürünlerimizin
bütünlüğünü ve onları kullananların
sağlığını korumak için mevcutlar.
Güvenlik prosedürlerinin atlanmasına
izin verilmez. İşin güvenli ve kurallara
uygun biçimde yapılmasını sağlayacak
bir plan geliştirmek için yöneticinizle
görüşün.

Güvenli olmayan ya da tehlikeli koşulları acilen bağlı oldukları yöneticilere rapor etmelidir.
İşyeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm Şirket politikalarına, standartlarına ve prosedürlerine uymalıdır.
Tüm geçerli işyeri sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uymalıdır.
Tedarikçilerimizin ya da Johnson & Johnson Şirketler Ailesi'nin diğer üçüncü taraf satıcılarının faaliyetlerinde veya
operasyonlarında çocuk işgücüne, insan kaçakçılığına ve yasadışı olarak, istismar edilerek ve zorla çalıştırılan işgücüne
yer yoktur. Yerel yasa ve düzenlemelere uyum gereğinin yanı sıra Johnson & Johnson, ürünlerimiz ve ürün bileşenlerinin
imalatında zorla ve zorunlu çalıştırmayı yasaklayan politikalara sahiptir. Üçüncü taraf satıcıların, etik kurallar, iş gücü,
istihdam ve insan haklarına saygı ile çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahına ilişkin rehberlik sağlayan Tedarikçiler için
Sorumluluk Standartlarımıza uyması gerekir.
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Sosyal medya kullanımı
Sosyal medya, kişilerin içerik paylaşıp yorumlar göndermesini sağlayan her türlü dijital iletişim
kanallarını içerir.
Çalışanların, sosyal medya ve ilgili Şirket içeriği ve varlıkları kullanımlarında Şirketin tüm politikalarına
uymaları gerekir. Politikalarımız, iş yükümlülükleri ile ilgili mesajlar ve Şirketi etkileyebilecek kişisel
mesajlar için geçerlidir. Sosyal medyadaki kişisel faaliyetlerinde çalışanlarımız kibar, saygılı olmalı
ve davranışlarının, bir Şirket olarak kim olduğumuz ve neyi temsil ettiğimiz konusunda başkalarının
görüşünü etkileyebileceğini unutmamalıdırlar.
Çalışanlar, Şirket ve/veya ürün ve hizmetlerimizle ilgili konuşurken uygun ifadelerde bulunmalıdır.
Başkalarının görüntülerine veya videosuna yer verilecekse, izin alınmalıdır.
Olumsuz vaka raporlama prosedürlerini de içeren raporlama yükümlülükleriniz ve Johnson & Johnson’a
ait gizli bilgileri koruma konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışanlar, internetin kamuya açık bir alan
olduğunu göz önünde bulundurarak oluşturdukları, paylaştıkları ve yükledikleri içerik konusunda dikkatli
olmalıdırlar. Sosyal medyayla uğraşırken hep sağduyuyla hareket edin. Sosyal medya iletişimi ile iş
iletişimi arasındaki farkın bilincinde olun; iş arkadaşları arasındaki veya dahili ve harici paydaşlar
arasındaki işle ilgili iletişimler için çoğu sosyal medya platformu ve mobil uygulama onaylanmaz.
Şirketimizin, çalışanların çevrimiçi faaliyetleriyle ilgili politikasının tamamı, socialmedia.jnj.com
adresinde yer alan Johnson & Johnson Dünya Genelinde Çevrimiçi
Politikası’nda bulunabilir.

 orular ve
S
Cevaplar

SORUMLULUKLARINIZ
IÇIN KONTROL
LISTESI
İş Ahlakı Tüzüğü’nü bilin
Çeşitliliğe ve katılıma saygı gösterin
Kapsayıcı olun
Diğer çalışanlara onurlu ve saygılı
şekilde yaklaşın
İşyerinde güvende olun ve diğerlerinin
de böyle olmasına yardım edin
Eğer biri Tüzüğümüzü ihlal ediyorsa
Şirketteki pozisyonu ne olursa olsun
ya da satıcı, müşteri ya da belirli süreli
çalışan da olsa bunu açıkça ifade edin
Sorularınız varsa yardım talep edin

S: İş

arkadaşlarımdan biri kişisel
sosyal medya sayfasında benim
hakkımda saldırgan, cinsel
içerikli bir yorumda bulundu. İş
arkadaşımın bunu yapmaya izni
var mı?

C: H
 ayır. Çalışanların internet

üzerinden medya kullanımı,
Şirketin tacizle ilgili politikaları
da dahil olmak üzere Şirket
politikaları ile uyumlu olmalıdır.
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FINANSAL
DOĞRULUK

VE Varlıklarımızın
Korunması
Birlikte yaşadığımız
kelimeler
Doğruluk
Şeffaflık
Dürüstlük
Güven
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"S ON
SORUMLULUĞUMUZ
HISSEDARLARIMIZA
KARŞIDIR."
Andımız
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Finansal Doğruluk ve
Varlıklarımızın Korunması

NE anlama geliyor?

Şirketin durumunu ve sonuçlarını adil biçimde temsil eden
finansal kayıtları tam ve doğru biçimde tutarız. Şirketimizin malını,
varlıklarını ve gizli bilgilerini koruruz.

NEDEN önemli?

Finansal doğruluk; hissedarlarımız, devlet, hastalar, tüketiciler,
sağlık hizmeti sağlayanlar, çalışanlar ve diğer paydaşlarla
oluşturduğumuz güveni ve inancı sürdürmemize yardımcı olur.

NASIL yapıyoruz?

Finansal doğruluğumuzu korumak, muhafaza etmek için bir çok
denetim söz konusudur. Unvanı ya da fonksiyonu ne olursa olsun
her çalışan, Şirket fonlarına, finansal ve finansal olmayan
sonuçların raporlanmasına ve Şirket malının ve varlıklarının
kullanımına ilişkin politikaları ve prosedürleri izlemekle
yükümlüdür.
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Şirket kayıtlarının ve kamu raporlarının doğruluğu
Johnson & Johnson, pek çok ülkede iş yapan halka açık bir şirkettir. Tüm ticari işlemlerimizde, Şirketin mali
raporlamasının doğruluğunu koruyan, iç karar alma sistemimizi destekleyen ve paydaşlara karşı itibarımızı
güçlendiren doğru defterler ve kayıtlar tutmalıyız.
Yasalar, finansal kayıtlarımızın ticari işlemlerimizi uygun şekilde yansıtması için dürüst ve doğru olmamızı gerektirir.
Ayrıca yeterli bir dahili muhasebe denetimleri sistemi geliştirmemiz ve korumamız da gerekir. Hükümetin
düzenleyici birimleri, derecelendirme acenteleri ve kurumsal ve bireysel yatırımcılar gibi pek çok insan bizim,
finansal bilgiyi doğru, eksiksiz ve zamanında rapor edeceğimize güvenmektedir.
Hatalı finansal raporlama, hissedarlarımızın güvenini zedeleyebilir, itibarımızı etkileyebilir ve Şirketi cezalara
maruz bıraktırabilir.
Aşağıda finansal doğruluğumuzu iş süreçlerimiz içine nasıl inşa ettiğimizle ilgili örnekler bulacaksınız.
Ürünleri ve hizmetleri kalite, fiyat ve hizmete dayalı olarak alır ve satarız; hiç bir zaman ödeme, hediye, eğlence
ya da ayrıcalık karşılığında ya da tedarikçilerle farklı ilişkilere dayanarak alıp satmayız.
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri uyarınca uygun muhasebe döneminde satış ve masrafları kaydederiz.
Şirket fonlarının, varlıklarının ve bilgisinin, rüşvet, yasadışı politik bağış ya da diğer yasadışı ödemeler yoluyla
ayrıcalık ya da özel çıkar edinilmesi de dahil olmak üzere yasa dışı herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır.
Şirketin tüm fonlarını ve varlıklarını uygun raporlama döneminde ifşa eder ve kaydederiz.
Şirket defterlerini ve kayıtları düzgün tutar, hiçbir sebeple yanlış ya da yalan giriş yapmayız.
İşte akılda tutmamız gereken birkaç kural:
Her zaman Şirketin tedarik ve satın alma politikalarını takip edin. Politikaların ne olduğundan emin değilseniz,
yöneticinize sorun.
 irket fonları ödemelerinin ya da kullanımının gerektiği şekilde uygun yönetici tarafından gözden geçirilip
Ş
onaylandığından emin olun. İş ile ilgili harcamaları teslim ederken Şirketimizin Seyahat ve Eğlence ve
Sağlık Hizmetlerine Uyum ve İş Bütünlüğü politikalarını takip edin.
Ödeme için tüm talepleri açıkça ve düzgünce tanımlayın ve destekleyici belgeyi sunun; ödenen parayı sadece
talep edilen ve onaylanan amaçlar için kullanın.

 orular ve
S
Cevaplar
S: Sağlanan hizmetler için büyük miktarda
satıcı faturası aldık. Yöneticim, bu çeyreğe
ait finansal hedeflerimizi karşılayabilmemiz
için sonraki çeyreğe kadar bu faturayı
"bekletmemi" istedi. Ne yapmalıyım?
C: Gelir ve masraf, doğru muhasebe
döneminde bildirilmelidir. Bu
durumda mal ve/veya hizmet
alındıysa masraf tahakkuk etmelidir.
Faturayı "bekletmemelisiniz",
ancak bu borcu uygun şekilde
tahakkuk ettirmek için Finans iş
ortağınızla çalışmalısınız.
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Şirket varlıklarının kullanımı
Günlük işimizi desteklemek için Şirket varlıklarına güveniyoruz. Bilgisayarlar,
mobil cihazlar, bilgi teknolojisi donanımı ve yazılımı, araçlar, binalar,
makinalar, ham maddeler, demirbaşlar, fikri mülkiyet, gereçler ve diğer
varlıklar bizim gözetimimize bırakılmış olup sadece yasal, uygun sebeplerle
kullanılmalıdır. Şirkete ait bilgilerle ya da teknolojik araçlarla çalışırken
(dizüstü bilgisayar, e-posta, uygulama, veritabanı, vs. gibi) çalışanlar,
kolay tahmin edilemeyecek, karmaşık şifreler belirlemeli ve şifreleri asla
paylaşmamalıdır. Şirkete ait bilgiler onaylanmamış bir internet ya da bulut
ortamında depolanmamalıdır çünkü burada bilgiler korunmayabilir ve yetkili
olmayan kişilerce erişilebilir.

Fikri mülkiyet ve gizli iş bilgisi
Şirketin fikri mülkiyeti ve gizli bilgileri, yeri doldurulamaz varlıklardır. Bu
değerli varlıkların kullanımını güvence altına almalı ve korumalıyız.
Fikri mülkiyet, telif hakkı, patent, marka, ürün ve paket tasarımları, marka
adları ve logoları, araştırma ve geliştirme, icatlar ve ticari sırları içerir.
Çalışanların her zaman Şirketin fikri mülkiyetini ve gizli iş bilgilerini korumak
için tedbirler alması gerekir. Çalışanlar, havaalanı ve restoran gibi
kamuya açık mekânlarda konularla ilgili konuşmaktan ya da bilgi
paylaşımından kaçınmalıdır.
Fikri mülkiyet hırsızlığı şüphesi veya izinsiz biçimde Şirket bilgilerimizin
ifşa edilmesi ya da bunlara erişilmesi durumu derhal yöneticiye veya
Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi, Küresel Güvenlik ya da Hukuk
Departmanına bildirilmelidir.

 orular ve
S
Cevaplar
S:

 er şeyle tamamen bağlantıyı kesmek
H
istediğim bir tatile çıkıyorum. Benim
adıma farklı Şirket sistemlerinde gereken
onaylarla ilgilenmesi için dizüstü
bilgisayarımı idari asistanıma bırakmam
uygun mudur? Bu kişiye tamamıyla
güvenirim o yüzden şifremi
paylaşmaktan çekinmem.

C: H
 ayır. Çalışanlar kişisel şifrelerini asla hiç

kimseye vermemelidirler. Bazı sistemler
kimi eylemleri başkalarına devretmenize
izin verir; diğerleri ise yokluğunuzda
konuları yöneticinize iletirler. Eğer
bu denetimleri pas geçerseniz kendi
sorumluluklarınızdan kaçarak ve
asistanınızı da Şirket politikalarını ihlal
eder pozisyona sokarak sistemimizin
güvenliğini zedelersiniz.

GIZLI İŞ
BILGILERI
ÖRNEKLERI
Ayrıntılı satış bilgisi
İş performans hedefleri
Ürün stratejileri
Yeni ürün bilgileri
Beklemedeki personel duyuruları
Üretim süreçleri ve ekipman tasarımları
Araştırma öncelikleri ve yeni ürün
geliştirme sonuçları
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Ticari sırlara ve gizli bilgilere saygı
Diğer şirketlerin ve bireylerin ticari sırlarına ve gizlilik gerektiren bilgilerine saygı gösteririz. Kamuya açık alandan
bilgi toplar ve başkalarının özel bilgilerinin uygunsuz bir şekilde toplanmasına izin vermeyiz.
Bir rakiple ilgili bilgi toplamak için medya, ticari literatür, internet, mahkeme evrakları, idari bildirimler veya diğer
kamuya açık dokümanlar gibi kamuya açık kaynakları araştırın. Rakip firmaların çalışanları ile rekabetle ilgili
bilgileri, profesyonel dernekler ve sektör toplantıları da dahil olmak üzere her tür ortamda tartışmaktan kaçının.
Dürüst olun ve rakiplerle ilgili bilgi alma çabasıyla kim olduğunuzu ya da nerede çalıştığınızı yanlış tanıtmayın.

Menkul kıymetler kanununa uyum ve içeriden öğrenenlerin ticareti
Yasalar gereği satışlar, kazançlar ve önemli şirket alımları, ruhsatlandırmaya ilişkin konular ve diğer önemli
durumlar gibi konularda Şirketimize ait bazı önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Bu bilgiyi kamuoyu
ile paylaşırken bunu adil, tam, doğru, zamanında ve anlaşılır biçimde yapmak bizim sorumluluğumuzdur.
Çalışanlar, Şirketle ilgili önemli bilgileri halka açıklanmadan önce öğrenebilirler; ancak, halka açık olmayan bilgiyi
gizli tutmak her çalışanın sorumluluğudur. Eğer çalışanlarımız kamuoyuyla paylaşılmamış önemli bir bilgiye sahipse
aşağıdakileri yapmamaları gerekir:

SORUMLULUKLARINIZ
IÇIN KONTROL
LISTESI
Bilgisayarlar, telefonlar, mobil cihazlar,
makineler, taşıtlar ve fikirler ve icatlar
gibi fikri varlıklar dahil olmak üzere
Şirket varlıklarını koruyun
Yasa dışı faaliyet ile ilgili tüm
kaygılarınızı derhal rapor edin
Rüşvet ya da uygun olmayan bir
hediyeyi asla ne kabul edin ne de
teklif edin
Harcamaları, satışları ve diğer finansal
bilgiyi rapor ederken dürüst ve net olun

Johnson & Johnson hisselerini alıp satmak ya da Johnson & Johnson hisselerine “satış” ve “alım”
opsiyonları koymak;
Emeklilik fonları da dahil olmak üzere diğer yatırım araçlarına transfer ya da bunlarda uyarlama yapmak;
Halka açık olmayan bilgiyi aile, arkadaşlar ve Şirket dışı diğer herhangi başka bir kişiye söylemek;
 ile, arkadaş ya da diğer kimselere Johnson & Johnson hisselerini
A
alıp satmaları ya da Johnson & Johnson hisselerine “satış” ve
“alım” opsiyonları koymaları konusunda tavsiyede bulunmak.
Menkul kıymetler yasasına uymak Şirketimizi aşan bir konu. Çalışanlar,
görevlerini yaparken edindikleri halka açık olmayan bilgiyi kullanarak
başka herhangi bir şirketin hisselerini alıp satamazlar.

Ne yapmalıyım?

Tüzüğümüzle ilgili sorularınız varsa,

yardım talep edin.

S: A
 cil

olarak nakde ihtiyacım var ve Şirket
hissemi satmak istiyorum. Ama bunu
şimdi yapmak konusunda tedirginim
çünkü halka açık bilgi olmasa da
önümüzdeki ay Şirketimiz içinde
büyük bir olay olacağının farkındayım.

C: Y
 ol göstermeleri için

CorporateSecretary@its.jnj.com
adresinden Şirket Genel Sekreteri ofisi
ya da Hukuk Departmanının herhangi
bir üyesi ile temasa geçin.
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ÇIKAR
ÇATIŞMALARI:

Kişisel Çıkarların Şirket Sorumlulukları ile
Çatışabileceği Durumlardan Kaçınma

Birlikte yaşadığımız
kelimeler
Dürüstlük
Açık Olma
Etik
Sağduyu
İtibar
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“İ ÇINDE YAŞADIĞIMIZ
VE ÇALIŞTIĞIMIZ
TOPLUMLARA
VE AYNI
ZAMANDA
DÜNYA
TOPLUMUNA
KARŞI
SORUMLUYUZ.”
Andımız
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Çıkar Çatışmaları

NE anlama geliyor?

Çıkar çatışması, bir kişi veya kuruluşun finansal veya başka şekilde
çıkar ya da sorumluluk çakışmasının olması durumudur. Bir çıkarın
gözetilmesi, diğer çıkarları veya sorumlulukları olumsuz etkileyebilir.

NEDEN önemli?

İşle alakalı işlemlerde davranış şeklimiz itibarımızı ve paydaşlarımızla
sağladığımız güven ilişkisini etkiler. Çıkar çatışmalarını engellemek
için proaktif adımları belirleyip uygulayarak Şirketimizin dürüstlüğüne
bağlılığımız ve doğru olanı yapma konusundaki kararlılığımız ile ilgili net
bir mesaj vermiş oluyoruz.

NASIL yapıyoruz?

İşle ilgili kararlarımızı kişisel amaç ya da faydalara değil Şirketimizin
yararına dayandırırız. Tüm çalışanlarımızın gerçekleşen ya da algılanan
çıkar çatışmalarını proaktif olarak ve derhal açıklamalarını isteriz.
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“Çıkar çatışması” ne zaman oluşur?
Çıkar çatışması, bir kişi veya kuruluşun finansal veya başka şekilde çıkar çakışmasının olması durumudur. Bir
çıkarın gözetilmesi, diğer çıkarları veya sorumlulukları olumsuz etkileyebilir.
Kişisel çıkar çatışması, kişisel bir ilişki ya da faaliyetin, işinizi objektif bir şekilde yapma ve işvereninize karşı
görevlerinizi yerine getirme konusundaki yargınızı ve kabiliyetinizi etkilediğinde meydana gelir. Çıkar
çatışmasının görüntüsü veya algısı bile Şirketimizi riske sokabilir. Çalışanlar olarak, bölünmüş sadakatlerin
veya kişisel kazanç ya da çıkarın, Şirketin ve hizmet verdiğimiz hastaların ve tüketicilerin yararı için gerekeni
yapmaktan bizi alıkoymasına asla izin vermemeliyiz.
Johnson & Johnson Şirketler Ailesi bünyesindeki varlıkların, devlet, ödeyici gruplar, sağlık hizmeti sağlayıcıları
veya bu varlıklar içindeki bireyler gibi varlıklarla çatışması ilişkisi olduğunda kurumsal bir çıkar çatışması
oluşabilir. Örneğin, söz konusu varlıklara ürün veya hizmet satışı istenmesi durumunda şirketlerimiz ürünlerin
gelişimi konusunda işbirliği yaparken ve sağlık hizmetleri sistemlerini ve altyapı veya tedavi yönergelerini
desteklerken bir çatışma ya da algılanan çatışma oluşabilir.
Bir eylemin çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağı her zaman kesin değildir. Ancak kişisel veya kurumsal
potansiyel bir çatışmayı ifşa etmek, her çalışanın sorumluluğudur. Bu sebeple, çalışanların herhangi olası
kişisel çatışmaları ya da bir çatışmanın ortaya çıkabileceği bir durumun en iyi nasıl ele alınabileceğiyle ilgili
soruları yöneticileriyle ya da İnsan Kaynakları, Sağlık Hizmetlerine Uyum veya Hukuk Departmanından birisiyle
konuşmaları gerekir. Bir çatışma veya olası çatışma mevcutsa, söz konusu kişinin yöneticisiyle yapılan
konuşma belgelenmelidir. Böylece, böyle bir durum söz konusu olduğunda çalışan ve Johnson & Johnson
korunmuş olur. Kurumal çatışmalar, Sağlık Hizmetlerine Uyum veya Hukuk Departmanı ile konuşulmalıdır.

Hediyeler, eğlence, ağırlama, seyahat ve diğer kıymetli eşyalar
Tedarikçiler, satıcılar ve bizimle iş yapan diğer kimseler Şirketimizin başarısı için çok önemlidir. Onlarla olan
ilişkilerimizi adil, dürüst ve objektif tutabilmek için çıkar çatışmalarından kaçınırız.
Bir çalışanın; tedarikçilerden, müşterilerden, rakiplerden ya da Şirketimizle iş yapmak isteyen diğer
kimselerden hediye, ödeme, borç, hizmet ya da herhangi bir katkı istemesi ya da bunları kabul etmesi
durumunda çıkar çatışması meydana gelebilir. Çalışanlar tedarikçilerden, satıcılardan veya diğer
yüklenicilerden hediye, eğlence, ağırlama, seyahat ya da diğer kıymetli eşyaları ancak çok mütevazı
olmaları, nakit veya eşdeğeri olmamaları ve işle ilgili kararları etkilemeyecek durumda olmaları koşuluyla
kabul etmelidirler.
Sağlık Hizmetlerine Uyum politikalarımız, sağlık mesleği mensuplarına ve kamu görevlilerine teklif edilebilecek
hediye, eğlence, ağırlama ve benzer faydalarla ilgili özel bir rehberlik de sağlamaktadır.

Bu bir çatışma mı?
S: J ohnson

& Johnson'ın ülkemdeki itibarı nedeniyle
ticari ekibimden, yerel tedavi yönergelerinin gelişimi
konusunda danışmanlık istendi. Bunu yapmamız
uygun mu?

C: Bu kurumsal bir çatışmadır. Uygun önlemler kullanılarak

yerel sağlık politikası girişimlerinin desteklenmesini,
yerel yasalara uyumlu olmasını ve politikaların
ürünlerimize eğilimli olduğu algısının önüne geçmeyi
en iyi şekilde sağlamaya yönelik yönergeler için
Hukuk Departmanı ve Devlet İşleri ve Politikasına
danışmanız gerekir.

ETRAFLICA DÜŞÜNÜN
Bu eylem ya da ilişki benim işle ilgili mantıklı ve önyargısız
kararlar alma yeteneğimi etkileyecek ya da etkiliyormuş
gibi görünecek mi yoksa işimi yapma yeteneğimi
engelleyecek mi?
Bu faaliyete dahil olmamdan, Johnson & Johnson Şirketler
Ailesi’nin çalışanı statüsündeki biri olarak kişisel bir kazanç
elde edecek miyim ya da bir aile üyesi faydalanacak mı?
Şirket varlıklarını kişisel kazanç için mi kullanıyor olacağım?
Katılımım çıkarlarımı Şirketin yararının önüne koymama mı
sebep olacak?
Bu eylemin kamuya ifşa edilmesi, Johnson & Johnson’ın
itibarını zedeleyecek mi?

Yukarıdaki soruların herhangi
birine “evet ” yanıtı verdiyseniz
durumu yöneticinizle konuşun ya da yardım talep edin.
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UNUTMAYIN…

NEYE IZIN VERILIYOR?
Küresel bir şirket olarak çok farklı ortamlarda iş yapıyoruz, kimi faaliyetler bazı yerlerde kibarlık ifadesi iken kimi
yerlerde sosyal ve/veya kültürel uygulamaları yansıtıyor. Bizi yöneten yerel kanunlar ve düzenlemeler altında
mümkün olduğu ölçüde kültürel normlara saygı gösteririz ama söz konusu faaliyetler işbu Tüzüğü ihlal edemez.
Kimi zaman, özellikle sağlık mesleği mensupları ve kamu görevlileri de işin içindeyse, vereceğimiz karşılığı kültürel
açıdan hassas ve düşünceli bir biçimde değiştirmemiz gerekebilir.

Potansiyel bir çıkar çatışmasının rapor
edilmemesi, Tüzüğümüzün ihlali anlamına
gelir. Şüpheye düşerseniz, yöneticinizden
yol göstermesini istemelisiniz.

Geleneksel faaliyetler; öğle yemeklerini, akşam yemeklerini, ara sıra asgari değerdeki hediyeler gibi klinik ya da iş
kararlarını etkilemeyen mütevazı ağırlama biçimlerini içerir. “Geleneksel” ya da “mütevazı”yı tanımlamak zor olabilse
de en iyi yaklaşım sağduyulu olmaktır. Size değeri çok az olmayan herhangi bir şey teklif edildiğinde yöneticinize
danışmalısınız. Aşırıya kaçan veya düzenli bir hal alan eylemlerden kaçınmalısınız. Örneğin, eylem, tarafsız bir
üçüncü şahsın hediyenin ya da hizmetin yargınızı etkilediğini düşünmesine yol açacaksa aşırıya kaçmış demektir
ve reddedilmelidir.

Hediye “mütevazı” mı yoksa
“geleneksel” mi?

Bir satıcının hediye
önermesi durumunda
düşünülmesi gereken
bazı hususlar
şunlardır:

Hediye, sembolik değerinden öte bir
değere sahip mi?

Satıcı, düzenli olarak hediye
veriyor mu?

Hediyenin işle ilgili tarafsızlığa
potansiyel etkisi veya baskısı olur mu?

Çalışanlar Şirketle iş yapan finansal kurumlardan bireysel kredi alabilirler ama bu kredilerin geçerli oranlar ve
koşullara dayanması gerekir. Aynı kural, çalışanlarımız satıcılarımızdan ürün veya hizmet aldığında da geçerlidir.
İşlemler, çeşitli çalışan hak programlarında açıklananlar dışında, toplumun herhangi bir üyesine sunulan koşullarla
aynı olmalıdır.
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BU BIR ÇATIŞMA MI?
Bir tedarikçi bana şekerlerle dolu bir hediye sepeti gönderdi. Kabul edebilir miyim?
Mütevazı değerdeki küçük hediyeleri kabul edebilirsiniz. Ancak hediye, üçüncü bir tarafın sizin karar vermenize
etki edebileceğini ya da müdahale edebileceğini düşündürecek tarzda ise, ister kabul edin ister kabul etmeyin
sağduyulu davranın ve yöneticinizle konuşun.
Ekibimiz, devletin sağlık sistemiyle sağlık sigortası ve tazminatı konusunda pazarlık yapıyor ve ARGE
kuruluşumuzun yenilikçi bir araştırma ve geliştirme programını yürütmek için büyük bir devlet desteğinin en büyük
adayı olduğunu öğrenmiştir. Pazarlığımızda, şirketimizin devletle bağları olduğunu ve güçlü ilişkiler içinde olduğunu
yansıtan bu destekten bahsetmem uygun mudur?
Hayır. Sağlık sigortası ve tazminat pazarlığını, ARGE kuruluşunun izlediği süreçten ayrı tutmanız gerekir. Ancak,
olası kurumsal çıkar çatışmalarını azaltmak için uygulanan adımlarla birlikte, teklifinizde çeşitli ilişkileri belirtmeniz
gerekebilir. Çıkar çatışmaları, Johnson & Johnson'ın itibarı ve etkinliği üzerinde ve ürün ve hizmetlerimiz üzerinde
büyük ölçüde olumsuz bir etki oluşturabilir.
Bir müşteriyi yazlık evimde bir hafta geçirmesi için davet edebilir miyim?
 ir müşteri, distribütör ya da satıcıya mütevazı bir değerden daha fazla bir şey teklif etmek genel olarak uygun
B
değildir. Ancak, o kişiyle yakın bir kişisel ilişkiniz varsa bazı koşullarda kabul edilebilir. Durumu yöneticinizle
konuşun. Teklifinizin kabul edilebilir olduğuna karar verilip devam etmeye karar vermeniz durumunda
konuşmanın sonucunu yöneticinize yazılı olarak belgelemeniz gerekir.
Üniversiteden bir arkadaşımın bir pazar araştırma şirketi var. Bana çok ilginç bir sunum yaptı ve Johnson &
Johnson için çok düşük fiyata bir proje yapabilir. İşi bu kişiye vermem uygun mudur?
H
 arcama yüksek olmasa bile son kararın objektif bir kritere dayandığından emin olmamız gerekir. İlişkinizi ve
koşulları yöneticinize bildirmelisiniz. Şirket devam etmeye karar verirse, olası çatışmayı azaltmak için uygulanan
adımları açıklayarak, konuşmanın sonucunu yöneticinize yazılı olarak belgelemeniz gerekir.

Kişisel yatırımlar, işlemler ve dışarıdaki işle ilgili çıkarlar
Finansal olarak iyi durumda olmanın, çalışanlarımız ve onların aileleri için önemli olduğunu biliyoruz. Kimi zaman
çalışanlar yatırım yapmak ya da finansal güvenliği inşa etmesine yardım edecek ek bir iş almak isteyebilir. Ancak
çalışanlar olası bir çıkar çatışmasını engellemeye dikkat etmelidir.

KAÇINILMASI
GEREKEN ALANLAR
Şirket varlıklarının (fiziksel ya da fikri)
kişisel kazanç amacıyla kullanımı
Bir rakibe, tedarikçiye, önerilen
tedarikçiye ya da müşteriye çalışan,
müdür, ortak, temsilci ya da danışman
olarak hizmet sunmak
Şirket ile çalışanın doğrudan ya da
dolaylı olarak finansal çıkara sahip
olduğu ya da çalışanın müdür, direktör,
çalışan, ortak, acente ya da danışman
olarak hizmet verdiği başka bir kurum
arasındaki ticari anlaşmaları etkileyen ya
da etkilemeye çalışan faaliyetler
İşiniz dolayısıyla edindiğiniz, halka açık
olmayan bilgiyi kullanarak başka bir
şirketin hisselerini almak ya da satmak
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Aile üyeleri ve yakın kişisel ilişkiler
Aile üyeleri ile ilişkiler ve yakın kişisel arkadaşlar kararlarımızı etkileyebilir. Şirketin yakın kişisel ilişkileri içeren,
işle ilgili kararlarına dikkat etmek önemlidir.
Çıkar çatışmasını önlemek için çalışanlar şunları yapmalıdır:
Bir aile üyesinin işe alınması ya da terfisinde rol almaktan veya böyle bir
durumu yönetmekten kaçının.
Bir aile üyesi ile ilgili performans değerlendirme, maaş bilgisi ya da
diğer gizli bilgiye erişiminizin olacağı ya da etkide bulunabileceğiniz bir
pozisyonda olmaktan kaçının.
Bu durumlardan, Şirket dışında yakın kişisel ilişkiye sahip olduğunuz başka bir
çalışan ya da gelecekteki bir çalışanla ilgili olarak da kaçınılmalıdır.
Bu durumlardan herhangi biri meydana gelirse çalışanın bu ilişkiden
yöneticisini haberdar etmesi gerekir. Yönetici durumu değerlendirecek,
gerekirse üstlerine danışacaktır ve çalışanlardan birini hiçbir çatışmanın
olmadığı açık olan başka bir pozisyona transfer etmeyi seçebilecektir.

Yakın kişisel
ilişki nedir?
Bir aile üyesiyle ya da yakın olduğunuz bir
başka kişiyle aranızdaki, işle ilgili kararlar alırken
tarafsızlığınızı zedeleyebilecek ilişki türüdür.

BU BİR ÇATIŞMA MI?
Ailemin, büyümekte olan bir dağıtım şirketinde sermaye payı var. Bu dağıtıcıyı
Johnson & Johnson’a ait bir işte kullanılması için yetkilendirmek istiyorum çünkü bizim için çok iyi bir fiyat
alabilirim. Yöneticime ailemin o işteki çıkarını bildirirsem bu dağıtım şirketine iş vermeye izin verilebilir mi?
Dağıtıcıyı bizim işimizle tanıştırmaya izin verilebilir. Dağıtıcı ile ailenizin ilişkisini ve sizin kendi ilişkinizi tam
olarak açıklamalısınız ve ardından, karar alma sürecinden ve projenin idaresinden çekilmelisiniz. Nihai karar,
işteki kıdemli bir lider tarafından, sizin müdahaleniz olmaksızın bağımsız olarak verilmeli ve kararın
sonucunu hiçbir şekilde etkilemeye çalışmamalısınız.
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Kayınbiraderim, yeni açılan pazarlama pozisyonuna mükemmel şekilde uyacak biri. Bir görüşme ya da teklif
süreci olmadan onu işe alabilir miyim?
Hayır. Onu önerebilirsiniz ama normal başvuru sürecinden geçmesi gerekir. Ek olarak, karar alma
sürecinden çekilmeli ve kararın sonucunu hiçbir şekilde etkilemeye çalışmamalısınız.

Dışarıdaki yönetim kurulu üyelikleri
Dışarıdaki yönetim kurullarında hizmet vermek, çıkar çatışmalarına sebep olabilir ve kişi, durumu yöneticisine
anlatmalı ve konuyu konuşmalıdır. Herhangi bir yönetim kurulu üyeliği kabul etmeden önce kişinin hukuki
sorumluluklarını anlaması ve onu şirketteki görevinden alıkoyması ve çıkar çatışmalarına yol açması muhtemel
ortaklıklardan kaçınması önemlidir. Dışarıdaki yönetim kurulu üyelikleri politikamız, yöneticiler için ek
rehberlik sağlar.

Yardım için nereye başvurmalı?
Tüzüğümüz her ne kadar çıkar çatışmalarına dair örnekler sunuyorsa da her durumu tanımlamak imkânsızdır. Çıkar
çatışmanız varsa ya da çatışmanız olduğundan emin değilseniz, yöneticinize ya da onun yöneticisine ve/veya İnsan
Kaynakları ya da Hukuk Departmanı’ndaki iş ortağınıza çatışmanın ayrıntılarını bildirmeniz gerekir. Kararı yazılı olarak
belgelemek iyi bir fikirdir.

3 KURALI İYİ
BİLMELİSİNİZ
Açık ol
Tartış
Karar ver
Açık olma, anahtar niteliğindedir.
Eğer gri bir alanla karşı karşıyaysanız
yani bir eylemin çıkar çatışması
yaratacağından emin değilseniz,
kaygılarınızla ilgili müdürünüzle, bağlı
olduğunuz yöneticilerinizle ya da
“Tüzüğümüzle ilgili tavsiye ve rehberlik
için nereye başvurmalı” bölümümüzde
belirtilen kişilerden herhangi
birisiyle konuşun.
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TÜZÜĞÜ
Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil

Dünyayı önemseyen her bir kişi,
Johnson & Johnson ailesine
ilham verir ve onları birleştirir.
Bu, Johnson & Johnson İş Ahlakı Tüzüğü’nün 2019'da güncellenen güncel
versiyonu olup daha önceki tüm versiyonları hükümsüz kılar.
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