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Değerli Meslektaşlarım,
Pfizer'de hepimiz, işimizi etkileyen önemli yasal ve etik konuları bilmekten ve daima 
dürüstlükle hareket etmekten sorumluyuz. Dürüstlük, kanunlara riayet etmekten daha 
fazlasını ifade eder. Dürüstlük, Pfizer'ın temel değerlerinden biridir. Şirket ve bireyler 
olarak kim olduğumuzu yansıtmaktadır. Dürüstlükle hareket etmek, hizmet ettiğimiz 
insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. 

Bu İş Ahlakı Tüzüğü (yaygın olarak “Mavi Kitap” adıyla bilinir) ve buna eşlik eden web 
sitesi integrity.pfizer.com, tüm çalışanlar için oldukça önemli kaynaklardır. Bunlar, 
Pfizer İş Ahlakı Politikalarını özetlemekte ve mevzuat uyumuna ilişkin olası sorularınızı 
yanıtlayabilecek kişileri tanımlamaktadır. Mavi Kitap'ı yakından tanımanızı ve işiniz 
için geçerli olan tüm politika ve usullere her zaman riayet etmenizi sağlamaya yardımcı 
olmak amacıyla referans olarak web sitesine başvurmanızı rica ediyorum.

Şirket uygulamaları veya herhangi bir çalışana ilişkin endişeleriniz olması durumunda 
tüm Pfizer yöneticilerinin sizin için müsait olduklarına lütfen emin olun. Tavsiye almak, 
endişeleri dile getirmek veya yanlış bir davranışı bildirmek aleyhinize kullanılamaz ve 
kullanılmayacaktır. Endişelerini dile getiren çalışanları cesaretlendirmek ve korumak 
için misilleme karşıtı politikalarımızla kapılarımız her zaman açıktır. 

Sektörümüzü idare eden kanunların gerek ruhuna gerekse lafzına riayet etmeyi ifade 
eden doğru olanı yapmaya olan bağlılığımız, bize rekabetçi bir avantaj sunmaktadır. 
Dürüslük içerisinde hareket etmek hepimizin gösterdiği sadakate bağlıdır. Sorumluluk, 
benim, sizin ve hepimizindir.

Ian Read 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

integrity.pfizer.com
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işi...sahiplen
Farklı düşünmek için fırsatları yakalayın, sorumlulukla  
risk alın; yeni şeyler deneyin

pazarda…
kazan

Misyonumuzu geliştiren ve sektörü şekillendiren uzun 
vadeli stratejilerinin savunucusu olun ve uygulayın

çizgi altı 
davranışlara 
dur de

Yıpratıcı, bencil ve kötü niyetli davranışlarla yüzleşin; 
bu herkesin sorumluluğudur

sonuçları...
etkile

Taahhütleri hızlı, kararlı ve doğrulukla yerine getirin

birbirine...
güven

Karşılıklı olarak başarıyı sağlamak için samimi ve yapıcı 
tartışmalar yürütün; şimdi açık konuşma zamanı
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Pfizer'de hepimiz, işimizi etkileyen önemli yasal ve etik konuları bilmekten 
ve daima dürüstlükle hareket etmekten sorumluyuz. Dürüstlük ve bütünlük, 
kanunlara uymaktan daha fazlasını ifade eder. Bu, Pfizer'in değerlerinden 
biridir. Şirket ve bireyler olarak kim olduğumuzu yansıtır. Dürüstlük ve 
bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve 
saygısını kazanmamıza yardımcı olur. 
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Bağlılığımız

Pfizer, işinizi dürüstlük içinde yerine getirerek itibarımızı ve yüksek standartlarımızı 
korumanız konusunda size güvenmektedir. 

◗◗ Standartları öğrenin ve bunlara uygun hareket edin. Her birimiz Pfizer 
değerleri, geçerli kanunlar ve Şirket politikalarını bilip anlayarak ve bu değerler 
doğrultusunda hareket ederek birer örnek teşkil edebiliriz.

◗◗ Soru sorun. Sizden göreviniz için geçerli olan kanun ve politikaları çok iyi bilmeniz 
beklenmektedir. Sorularınız varsa yöneticinize, Hukuk veya Uyumluluk Biriminin bir 
üyesine yöneltebilirsiniz.

◗◗ Kaygılarınızı dile getirin. Birinin bir kanun veya politikayı ihlal ediyor olabileceğini 
düşünüyorsanız kaygınızı dile getirin. Pfizer yönetimi standartlarımızın korunması 
ve kaygıların dile getirilmesi konusunda kararlıdır. Bir kaygının iyi niyetli olarak dile 
getirilmesi sonucunda misilleme yapmak kesinlikle yasaktır. 

◗◗ Daima dürüstçe hareket edin. Bir kanunu veya politikayı asla ihlal etmemeli 
ve kendinizi böyle bir şey yapmaya teşvik ediliyor veya zorlanıyor gibi 
hissetmemelisiniz.

Dürüstlük ve 
Bütünlüğe 
Sahip Çıkma

DÜRÜSTLÜK 
VE BÜTÜNLÜK
Taahhüdü

Hem kendimizden hem başkalarından en 
yüksek etik standartları, ürünlerimizin ve 
süreçlerimizin en yüksek kalitede olmasını 
bekleriz.
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Açık Kapılar
Olumsuz karşılık göreceğiniz korkusuna kapılmadan 
sorularınızı, görüşlerinizi ve kaygılarınızı tartışın. 
Yardım etmeye hazır olan çok sayıda kişi vardır; 
kendinizi en rahat hissettiğiniz kişiye danışın.

İletişim:

◗◗Herhangi bir yönetici

◗◗Uyumluluk veya Hukuk Biriminden irtibatta 
olduğunuz kişi 

◗◗İnsan Kaynakları

Uyumluluk Birimi
Soru sormak, fikir öne sürmek veya kaygıları dile 
getirmek için doğrudan Uyumluluk Birimi ile iletişime 
geçin.

İletişim:

◗◗Uyumluluk Biriminden irtibatta olduğunuz kişi

◗◗◗corporate.compliance@pfizer.com

◗◗+1-212-733-3026

◗◗+1-917-464-7736 (güvenli faks)

◗◗◗235 East 42nd Street, New York, NY 10017 ABD

Uyumluluk Yardım Hattı
Yardım Hattının internetten bildirim aracı veya telefon 
hattı üzerinden kaygılarınızı bildirin. 

Bazı yargı yetkileri, yardım hattı yoluyla 
bildirilebilecek konuları sınırlamaktadır. İsimsiz 
raporlama, bulunduğunuz lokasyonda mevcut olabilir. 
Bilgi için raisingcomplianceconcerns.pfizer.com 
adresine gidin.

İletişim:

◗◗pfizer.alertline.com

◗◗Yerel numara için helpline.pfizer.com adresini 
   ziyaret edin

Pfizer İntraneti
Politikaları ve prosedürleri, “Benim İşim” kaynaklarını, 
başarı hikayelerini, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını 
bulabilirsiniz.

İletişim:

◗◗integrity.pfizer.com

◗◗policysource.pfizer.com

◗◗integrityprograms@pfizer.com

Bir bakışta: Nasıl soru sorarım, fikir öne sürerim veya kaygılarımı  
                      dile getiririm?

mailto:corporate.compliance@pfizer.com
raisingcomplianceconcerns.pfizer.com
pfizer.alertline.com
helpline.pfizer.com
integrity.pfizer.com
policysource.pfizer.com
mailto:integrityprograms@pfizer.com
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Sizin için hangi standartların geçerli 
olduğundan veya bunlara nasıl 
uyacağınızdan emin değilseniz tavsiye 
istemek sizin sorumluluğunuzdur; 
yöneticinize, Hukuk veya Uyumluluk 
Birimine danışın.

Ayrıca Pfizer, tedarikçilerinin ve geçici 
çalışanlarının da yüksek standartlara sadık 
kalmasını sağlamaktadır. Kendilerinden, 
Pfizer adına yürüttükleri işler için geçerli 
olan tüm kanunlara ve ilgili politikalara 
riayet etmeleri beklenmektedir. 

Standartlarımız

Bu İş Yönetimine ilişkin Pfizer Politikaları 
Özeti (“Mavi Kitap”), Şirketin uyumluluk 
yapısı ve temel standartları hakkında bir 
kılavuzdur. Mavi Kitap, yasal ve etik bir 
şekilde iş yapmayı düzenleyen bir dizi 
kurumsal politikayı ve prosedürü özetler. 
Tüm çalışanlar, çalıştıkları ülkenin kanun 
ve yönetmeliklerine tabidir. Pfizer Inc. bir 
ABD şirketi olduğu için, Birleşik Devletler 
dışındaki davranışlar için de ABD kanunları 
geçerli olabilir. Ek olarak, tüm çalışanlar, 
görev ve sorumlulukları için geçerli olan 
Pfizer politikalarını ve prosedürlerini 
anlamak ve takip etmekle sorumludur. 

Pfizer standartlarına 
ve ilkelere uyum nasıl 
sağlanmaktadır?

Bir kanun veya Şirket politikasına ait 
herhangi bir ihlal, özellikle aşağıdakiler 
söz konusu olduğunda, iş akdinin 
feshine varabilecek disiplin işlemiyle 
(yürürlükteki kanuna tabi olarak) 
sonuçlanabilir:

◗◗ bilerek ve kasıtlı olarak kanun veya 
politikanın ihlal edilmesi;

◗◗ kanun veya politikanın ihlal edilmesi 
için başkalarının yönlendirilmesi;

◗◗ olası ihlaller konusundaki bir Şirket 
soruşturmasında işbirliği yapmamak;

◗◗ bir kaygının veya ihlalin bildirilmesinden 
dolayı başka bir çalışana karşı 
misillemede bulunmak veya

◗◗ alt seviyedeki çalışanların 
faaliyetlerini etkili şekilde kontrol 
etmemek.

Standartlarımıza uymamanın sonuçları 
aşağıdakileri içerebilir:

Şirketimiz için
Pfizer'in itibarının zarar görmesi, kovuşturma veya para cezaları, devlet 
kurumlarına ifşa edilme, iş kaybı

Çalışanlarımız için 
Kovuşturma, para cezaları veya hapis; disiplin işlemleri; kişisel itibarın 
zedelenmesi; ciddi sakatlanma veya hastalık

Hastalar, Müşteriler ve Toplum için
Bozulan ürün güvenliği veya etkinliği, çevresel risk, daha yüksek maliyetli ilaçlar, 
Pfizer ile ilişkilerde iyi niyet ve güven kaybı

Yatırımcılarımız için
Pfizer ve ürünlerine güven kaybı, yatırımın değer kaybetmesi, Pfizer'in iyi 
kurumsal yönetimine ilişkin itibarın zedelenmesi
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Hangi standartlar geçerlidir? 

Hangi kanunların (ör. yerel, bölgesel, 
bölge dışı), politikaların (ör. yerel, birime 
ait, global) veya diğer standartların 
görevinize nasıl uygulanacağının 
belirlenmesinde yardıma ihtiyaç 
duyarsanız bize ulaşın. Sorularınız varsa, 
yöneticiniz, Hukuk veya Uyumluluk Birimi 
ile iletişime geçin.

Sorumluluklarımız 

Bir Pfizer çalışanı olarak Şirketin itibarını 
korumaya yönelik hak ve sorumluluk 
size aittir. Bunu, her defasında etik ve 
kanunlara uygun şekilde hareket ederek 
yerine getirirsiniz. Doğru kararı almanın 
zor olabildiği durumlar mevcuttur. 
Herhangi bir sorunuz veya kaygınız varsa, 
dile getirin—size yardımcı olabilecek pek 
çok kaynak vardır.

Ayrıca, potansiyel sorunların farkına varır 
varmaz, (tercihen bu riskler meydana 
gelmeden önce) Şirkete yönelik risklere 
ilişkin kaygılarınızı dile getirmekten 
sorumlusunuz. Kaygılarınızı dile getirerek 
yönetim kadrosuna olası sorunları ele 
alma ve Şirketi, iş arkadaşlarınızı ve 
toplumu koruma fırsatı vermiş olursunuz.

Pfizer adına çalışan herhangi bir çalışanın 
Pfizer politikasını ihlal ettiğine veya 
edebileceğine makul olarak inanıyorsanız 
göreviniz bu bilgiyi yöneticinize, başka 
bir yöneticiye, İnsan Kaynaklarına veya 
Hukuk ya da Uyumluluk Birimine derhal 
bildirmektir. Pfizer, sizi korumaya yardımcı 
olmak için Açık Kapı, misilleme karşıtı ve 
gizlilik politikalarına sahiptir. İyi niyetle 
tavsiye alan, kaygılarını dile getiren, 
yanlış davranış şekillerini bildiren veya 
bir soruşturmada bilgi veren çalışanlara 
karşı misilleme yapmak kesinlikle 
yasaklanmıştır. 

Şüphe duyduğunuz zamanlarda en iyi yol 
kaygılarınızı dile getirmektir.
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Pfizer Uyumluluk Programı 

Pfizer uyumluluk programı, Şirket 
genelinde yasal ve etik davranış şeklini 
desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Uyumluluk ve Risk Başkanı Pfizer'in 
uyumluluk programını denetler ve 
Uyumluluk Birimi ile birlikte risk alanlarını 
ele almak ve standartlarımıza bağlılığı 
sağlamak üzere çalışır.

Pfizer'in kademeli uyumluluk komite 
yapısı liderlik denetimini geliştirir 
ve yerleşik bölüm ve işletme birimi 
uyumluluk organizasyonumuzu 
tamamlar. Hukuk, güvenlik, denetim, 
insan kaynakları, finans ve kurumsal 
yönetim gibi alanlarda gruplar ve bireyler 
aracılığıyla ilave uyumluluk desteği 
sağlanmaktadır. 

Uyumluluk Birimi, Danışılabilir 
Uyumluluk Sorunlarını (RCI)—önemli 
olası, şüphelenilen veya fiili kanun veya 
politika ihlalleri—soruşturmak için 
münhasır sorumluluğa sahiptir. Uyumluluk 
Birimi, soruşturmaların kapsamını belirler 
ve diğer birey ve gruplardan RCI'ların 
soruşturulmasında yardım isteyebilir. 
Ancak Uyumluluk Biriminin açık onayı 
olmadan bir RCI hakkında hiçbir 
soruşturma başlatılamaz. 

Danışılabilir Uyumluluk Sorunları  
(Referable Compliance Issues - RCI) 

RCI'lar, soruşturma için Uyumluluk Birimine bildirilmesi gerekli olan, 
geçerli kanun veya Şirket politikasının önemli derecede olası, şüpheli 
veya fiili ihlalleridir. Bir konunun önemli olup olmadığı, içinde bulunulan 
şartlara bağlıdır. Bu anlamda göz önünde bulundurulacak bazı konular 
şunlardır:

◗◗ ◗Eylem kasıtlı veya belli bir kalıbı yansıtır nitelikte miydi? 

◗◗ Eylem suç teşkil ediyor muydu?

◗◗ Bir yönetici eyleme dahil miydi?

◗◗ Eylem, çalışanları veya halkı sağlık ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya 
getirdi mi?

◗◗ Mali, faaliyete ilişkin, hukuki veya halkla ilişkiler üzerindeki etki de dahil 
olmak üzere olası sonuçlar nelerdir?

◗◗ İhlalin genel kapsamı ve büyüklüğü nedir?

◗◗ İlgili kanun, yönetmelik, politika veya prosedürün niteliği nedir?

◗◗ ◗İhlal, bir kamu kurumu veya düzenleyici kurum tarafından yapılan 
soruşturmanın konusu mu?

Eğer bir konunun RCI olup olmadığından emin değilseniz Uyumluluk 
Birimi ile iletişime geçiniz. 
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Pfizer'in Ombudsman 
Dairesi

Pfizer'in Ombudsman Dairesi*, Pfizer 
çalışanlarının işle ilgili sorunları ele 
almak ve çözmek için gizlilik içinde bilgi 
ve yardım alabileceği samimi bir ortam 
sunmaktadır. Pfizer'in Ombudsmanı 
bağımsız ve tarafsızdır ve herhangi bir 
taraftan yana olmayıp yalnızca adil bir 
sürecin yürütülmesini sağlar. 

Pfizer'in Ombudsmanı, sorunların 
çözümlenmesi için yönetim, İnsan 
Kaynakları ve Uyumluluk Birimi gibi diğer 
kaynakları tamamlar ama bunların yerine 
geçmez. Çalışanlar resmi bir şikayette 
bulunmak, Şirketin dikkatini herhangi 
bir iddiaya çekmek veya bir konunun 
belgelenmesini sağlamak istediği zaman 
kaygıların bildirilmesi için bu Mavi Kitapta 
ilgili bölümde açıklanan diğer Pfizer 
kanallarının birinden yararlanmalıdır.

Pfizer'in Ombudsmanı yardım ve rehberlik 
sunarken alınan her önlem çalışana 
bağlıdır.  Çalışan sorunu iletmeyi reddetse 
bile Ombudsmanın ABD federal sağlık 
hizmetleri kanunları veya FDA gereklilikleri 
açısından ciddi bir zarar veya potansiyel 
bir ihlal bakımından olası bir risk olduğunu 
ortaya çıkardığı durumlar, bundan hariçtir.

*Belirli Pfizer lokasyonlarında mevcuttur

Ombudsman Dairesi ile İletişim Kurma 

Bulunduğunuz lokasyonda Pfizer'in Ombudsman Dairesi mevcut olup 
olmadığını görmek için ombudsman.pfizer.com adresini ziyaret edin.

Pfizer'in Ombudsman Dairesini aşağıdaki 
durumlarda kullanabilirsiniz:

◗◗ bir sorunun nereye veya nasıl iletileceğini 
bilmediğinizde,

◗◗  gözlemlediğiniz şeylerin etiğe aykırı 
olup olmadığından veya kanunu ya da 
politikayı ihlal edip etmediğinden emin 
olmadığınızda,

◗◗ işyerindeki kaygıları ele alma seçeneklerini 
belirlemek için yardım istediğinizde,

◗◗ seçenekleri değerlendirmek için tarafsız bir 
grup değerlendirmesi istediğinizde veya

◗◗  resmi bir adım atmadan önce Pfizer'in 
politika ve uygulamaları hakkında 
kapsamlı bilgi sahibi olan tarafsız bir 
profesyonelle gizli bir şekilde konuşmak 
istediğinizde. 

ombudsman.pfizer.com
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Kaygıları Dile Getirme, Fikir 
Öne Sürme ve Soru Sorma 

Pfizer'de, soruların sorulması, fikirlerin öne 
sürülmesi ve uyumluluk  ile ilgili veya diğer 
kaygıların dile getirilmesi için pek çok kanal 
bulunur. Şüphelendiğinizde iletişime geçin.

Açık Kapı Politikası

Uyumluluk programının temelinde 
açıklık, erişilebilirlik ve Pfizer içerisinde 
tartışma yürütebilme yatmaktadır. Pek 
çok konu çalışanlar, Şirket veya toplum 
için bir sorun halini almadan önce şirket 
içerisinde çözüme kavuşturulabilir. Açık 
Kapı Politikası, çalışanları fikirlerini 
sunmaları, kaygılarını dile getirmeleri 
ve sorular sormaları konusunda 
cesaretlendirmektedir—başta yasal ve 
etik yapıda olanları ama aynı zamanda 
iş ve çalışma ortamının kalitesine ilişkin 
olanları. Tüm yöneticiler, çalışanların 
kendilerine ulaşabileceği bir “açık kapı” 
bırakarak bu politikayı desteklemekten 
sorumludur.

Sizin yöneticileriniz ile her türlü konuyu 
rahatça tartışmanızı bekliyoruz; 
ancak zaman zaman, sorunları ele 
almak için başka bir yol kullanmayı 
tercih edebilirsiniz. Böyle durumlarda 
aşağıdakiler dahil diğer kişilerle 
konuşabilirsiniz:

◗◗ bir üstteki yönetim düzeyi,

◗◗ iş birimi lideriniz,

◗◗ Şirketteki diğer bir yönetici,

◗◗ İnsan Kaynakları,

◗◗ Hukuk Birimi veya

◗◗ Uyumluluk Birimi.

Açık Kapı Politikası hakkında daha 
fazla bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 702'ye 
başvurun.

Benim İşim

Bu kimin sorumluluğu? Benim İşim. Bu sizin.  
Bu bizim. Uyumluluğu ve performansı 
sahiplenmek için kişisel taahhüdünüz,  
Pfizer'in başarısı için kritik düzeyde önemlidir.

policysource.pfizer.com
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İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları çalışanları, her 
türlü kaygınızı dinlemek için hazırdır. 
Ülkenizdeki İnsan Kaynakları temsilcinize 
veya Kurumsal İnsan Kaynaklarına 
ulaşabilirsiniz. 

Uyumluluk Birimi 

Bir kaygıyı dile getirmek, bir fikri 
sunmak veya soru sormak için 
doğrudan Uyumluluk Birimi ile iletişime 
geçebilirsiniz:

◗◗ e-posta yoluyla:  
corporate.compliance@pfizer.com

◗◗ telefon yoluyla: +1-212-733-3026

◗◗ güvenli faks yoluyla: +1-917-464-7736

◗◗ posta yoluyla veya şahsen:  
235 East 42nd Street  
New York, NY 10017 ABD

Politikaları ve prosedürleri, “Benim İşim” 
kaynaklarını, başarı hikayelerini ve daha 
fazlasını bulmak için Uyumluluk Birimi  
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  
integrity.pfizer.com adresini ziyaret edin.

Uyumluluk Yardım Hattı

Uyumluluk Yardım Hattı telefonu ve 
internet bildirim araçları, bir kaygınızı 
bildirmeniz veya bilgi ya da tavsiye 
almanız için bir yol sağlar (mevcut olduğu 
ve yasa izin verdiği zaman). Uyumluluk 
Yardım Hattına telefonla veya internet 
bildirim aracı yoluyla yılın 365 günü ve 
7/24 esasıyla ulaşılabilir ve hat, özel 
eğitim almış üçüncü şahıs temsilciler 
tarafından işletilir. Sağlanan bilgiler, 
gerekli tedbiri almaları için Pfizer'deki ilgili 
Uyumluluk Birimine iletilmektedir. Şirketin 
yanıtı hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Yerel gizlik kanunları, geçerlilik ve 
kullanım şartlarını etkileyebilir. Bazı 
yargı yetkileri, bildirilebilecek konuları 
sınırlamaktadır. İsimsiz şekilde bildirme 
yapılıp yapılamayacağı bulunduğunuz 
lokasyona bağlı olacaktır. Yardım 
hattı hakkında daha fazla bilgi için, 
raisingcomplianceconcerns.pfizer.com 
adresinde ülkeniz için mevcut olan 
Uyumluluk Yardım Hattı broşürüne 
başvurun. Tüm raporlar, ülkenize 
ilişkin broşürde ifade edilen prosedür 
doğrultusunda ele alınacaktır.

pfizer.alertline.com 

Pfizer Uyumluluk Yardım Hattı

Yerel numaralar için helpline.pfizer.com 
adresini ziyaret edin

mailto:corporate.compliance@pfizer.com
integrity.pfizer.com
raisingcomplianceconcerns.pfizer.com
pfizer.alertline.com
helpline.pfizer.com
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Size veya başka bir çalışana karşı iyi 
niyetle tavsiye istediğiniz, bir kaygıyı dile 
getirdiğiniz, yanlış davranışı bildirdiğiniz 
veya bir soruşturmada bilgi verdiğiniz için 
misilleme yapıldığına inanıyorsanız derhal 
Uyumluluk Birimi veya İnsan Kaynakları 
ile bağlantıya geçmelisiniz. Mevcut 
olan yerlerde ve kanunların müsaade 
ettiği ölçüde Uyumluluk Yardım Hattını 
arayabilirsiniz.

Açık Kapı Politikası hakkında daha 
fazla bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 702'ye 
başvurun.

Uygunsuz bir davranışa 
şahit oldum ancak 
misillemeden korktuğum 
için rapor edemiyorum. 
Şirket beni nasıl koruyacak?

Eğer dürüstçe ve iyi niyetle bir yanlış 
davranışı bildirdiyseniz, Şirket sizi 
misillemeden korumak için önlem 
alacaktır. Alınacak belirli önlemler 
konudan konuya farklılık gösterecektir; 
bunlar, misilleme yapmaya çalışan 
için disiplin işlemini, durumun sürekli 
izlenmesini veya korunmanız için diğer 
önlemleri içerebilir. Misilleme hakkındaki 
kaygılarınızı dile getirmek önemlidir, bu 
sayede Şirket gerekli adımları atabilir.

Misilleme Karşıtı 

İyi niyetle tavsiye alan, kaygılarını 
dile getiren, yanlış davranış şekillerini 
bildiren veya bir soruşturmada bilgi 
veren çalışanlara karşı misilleme 
yapmak kesinlikle yasaklanmıştır. 
Misilleme örneklerinin bazıları şunlardır: 
avantajlardan mahrum bırakma, 
sözleşmesinin feshedilmesi, tenzili rütbe, 
açığa alma, gözdağı, taciz veya ayrımcılık. 
Pfizer'deki görevi ne olursa olsun herhangi 
bir birey, iyi niyetle ve dürüstçe olası bir 
ihlali bildiren bir çalışana karşı misilleme 
yaptığı takdirde Pfizer gerekli adımları 
atacaktır—soruşturmada hiçbir ihlal 
ortaya çıkmamış olsa bile. Ancak bireylerin 
kasten yanlış beyanda bulunması 
durumunda Şirket de bu doğrultuda yanıt 
verecektir.

policysource.pfizer.com
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Uyumluluk Birimine bir 
kaygımı dile getirirsem 
cevap alabilir miyim? 

Evet. Uyumluluk Biriminin amacı sorulan 
tüm sorulara ve dile getirilen kaygılara 
cevap vermektir. Kaygınızın soruşturma 
gerektirdiği durumlarda Uyumluluk 
Birimi soruşturma yapacak, mümkün 
ve uygun durumlarda bir güncelleme 
sağlayacaktır. Ancak, gizliliğin korunması 
gerekliliği nedeniyle, olaylar hakkındaki 
detaylı bilgiler yalnızca “bilmesi 
gerekenler” ile paylaşılacaktır.

Gizlilik

Uyumluluk programının herhangi bir 
unsuru ile etkileşim kurduğunuzda 
kendinizi güvende hissetmeniz büyük 
önem taşımaktadır. Gizlilik, mümkün 
olan azami ölçüde korunacaktır. Ancak 
bazı durumlarda soruşturmanın yapısı, 
kapsamlı bir soruşturma yürütme gereği 
veya bazı yasal gereklilikler nedeniyle 
kimliğinizi gizli tutmak mümkün 
olmayabilir. Mevcut olduğu ve kanunlar 
müsaade ettiği zaman, gizliliğe ilişkin 
kaygısı olan çalışanlar, Pfizer Uyumluluk 
Yardım Hattı ile kimliğini açıklamadan 
bildirim yapabilirler. 

Herhangi bir sıfatla bir uyum 
soruşturmasına dahil olmanız durumunda 
(örneğin, tanık veya şikayetçi taraf olarak) 
soruşturmanın ayrıntılarını gizli tutmanız 
beklenmektedir. Gizliliğin sürdürülmesi, 
sürecin bütünlüğünün korunmasına 
yardımcı olur ve soruşturmaya 
katılan bireyleri korur. Yerel kanun 
ile yasaklanmaması halinde, gizlilik 
istisnaları öncelikle Uyumluluk Birimi ile 
görüşülmelidir.
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Bağlılığımız

Pfizer araştırma, geliştirme, üretim, dağıtım, pazarlama, devlet sözleşmeleri, satış ve ürün 
tanıtımına ilişkin olarak her bakımdan dürüstçe hareket etmeyi taahhüt eder. Yürürlükteki 
tüm kanunlara ve düzenleyici gerekliliklerine uyacağız. Sağlık mesleği mensupları, 
hastalar, tüketiciler, hastaneler, akademisyenler, hükümetler , düzenleyici kurumlar, iş 
ortakları, müşteriler, tedarikçiler ve satıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ile olan 
ilişkilerimizde sorumlu davranacağız. İşimizi adil rekabetin sağlanacağı şekilde yapmayı ve 
tüm iş ilişkilerimizde dürüst ve adil olmayı taahhüt ediyoruz.

Sektörümüz

KALİTE 
Taahhüdü

Kalite, çalışanlarımızın yaptıkları işlerin 
ve tüm değerlerimizin değişmez bir 
parçasıdır. Kendimizi dünyanın her yerine 
kaliteli sağlık hizmeti götürmeye adadık. 
İş uygulamalarımız ve süreçlerimiz 
paydaşlarımızın beklentilerinin üzerinde 
kalitede sonuçlar elde etmek için tasarlandı.
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Sağlık Hizmetleri Kanunları 
ve Yönetmelik Gerekleri

Pfizer, hastaların ve tüketicilerin 
korunması, ilaç ve sağlık hizmetlerinin 
artırılması ve tıbbi değerlendirmelerde 
sahtecilik ve kötü etki oluşmasını 
engellemeye yardımcı pek çok kural ve 
yönetmeliğe tabidir.

Biz geliştirme, üretim, dağıtım, 
pazarlama, hükümet sözleşmeleri, satış 
ve ürün tanıtımı dahil olmak üzere işimizi 
düzenleyen tüm kanunlara ve yönetmelik 
gereklerine uymayı taahhüt ederiz. Pfizer 
global bir şirket olduğu için bir ülkede 
geçerli kanun ve yönetmelikler başka bir 
ülkede yürütülen faaliyetleri etkileyebilir. 
Yerel kanunların veya düzenleyici 
gereklerinin Pfizer politikasından farklılık 
gösterdiği durumlarda, genellikle daha 
katı olan gereklilikler uygulanır. 

İşinizde ve görevinizi yerine getirirken 
dikkate almanız gereken standartlar 
hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Hangi 
kanunların, yönetmeliklerin, politikaların 
veya sektör standartlarının işinize 
uygulandığına dair sorularınız varsa, 
yöneticinize danışın veya bir Hukuk ya da 
Uyumluluk Birimi üyesiyle iletişime geçin.

Rüşvet ve Yolsuzluk  
Karşıtı 

Pfizer, Pfizer çalışanlarının veya 
başkalarının Pfizer adına rüşvet teklif 
etmesini, vermesini, istemesini, kabul 
etmesini veya almasını yasaklar.

Kamu Görevlileri

Pfizer çalışanları ve Pfizer adına hareket 
eden hiç kimse bir kamu görevlisini  
uygunsuz biçimde etkileyecek—veya 
hatta uygunsuz biçimde etkiliyor gibi 
görünecek—veya haksız bir iş avantajı 
sağlayacak bir ödeme veya menfaat teklif 
edemez, bunun için yetki veremez veya 
bunu temin edemez.

Faaliyet gösterdiğimiz çoğu ülkede, bir 
kamu görevlisine, iş verme veya vermeme 
konusundaki resmi bir önlemi veya kararı 
uygunsuz biçimde etkilemek veya bir 

Ürün Bilgisinin 
Dürüstçe İletilmesi

Güven bizim işimizin önemli bir parçasıdır. Sağlık mesleği mensupları 
yaptığımız araştırmalara ve aldığımız sonuçlara güvenirler. Tüketiciler 
ürünlerimizin kalitesine güvenirler. Hissedarlar hisse değerini artırmaya 
devam edeceğimize güvenirler. Bu nedenle Pfizer, bu paydaşları 
ürünlerimize ilişkin kullanımlar ve bu kullanımlarla ilgili etkinlik ve 
güvenlik verileri hakkında bilgilendirerek dünyanın her yerindeki 
hastalara, tüketicilere, sağlık mesleği mensuplarına ve düzenleyicilere 
zamanında ve doğru bilgi sağlamayı taahhüt eder.

Yolsuzlukla Mücadele Politikam 
ve Prosedürlerim (“MAPP”) 

MAPP esas olarak Birleşik Devletler 
dışında yer alan veya ABD dışı 

tüzel kişilikleri veya bireyleri içeren 
ticari etkileşimler için, yolsuzluğun 
yanı sıra temel prensipler ve belirli 
prosedürler bakımından kurumsal 

politikamızı içerir. Çalışanlar, 
MAPP'a ve MAPP'ı uygulayan 

bölgesel standart çalışma 
prosedürüne uymakla sorumludur. 

Daha Çok Bilgi İster misiniz?

integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Hukuk veya Uyumluluk 
Birimi ile iletişime geçin

integrity.pfizer.com
policysource.pfizer.com
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Pfizer Inc. ve tüm bağlı şirketleri ve 
çalışanları, bir ABD şirketi olarak yerel 
rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasalara 
uymanın yanında FCPA gerekliliklerine 
de uymak zorundadır. Devletler hem 
ürünlerimiz için düzenleyici hem de 
başlıca müşterimiz olduklarından rüşvet 
ve yolsuzluk konularında özellikle hassas 
olmalıyız. Çoğu kamu kurumlarında 
hizmet veren ve kamu görevlisi olarak 
düşünülebilecek sağlık mesleği mensupları 
ve bilim adamlarıyla da çeşitli yollarla 
düzenli olarak etkileşime gireriz.

Ticari Şahıslar ve Kurumlar

Pfizer “ticari rüşvet”i de yasaklamıştır. 
Ticari rüşvet, genel olarak, şahıs veya 
şirket tarafından bir ticari uygulamada 
uygunsuz bir avantajı güvenceye almak 
için değerli bir şey verilmesi, teklif 
edilmesi, talep edilmesi veya alınması 
anlamına gelmektedir. Pfizer, herhangi bir 
çalışanın veya Pfizer adına hareket eden 
herhangi bir kişinin doğrudan veya dolaylı 
olarak herhangi bir türde ticari rüşvete 
karışmasını yasaklamıştır.

İş için dünyanın her 
yerine seyahat ederim. Bir 
ülkede “nezaket” olarak 
görülen bir davranış başka 
bir ülkede rüşvet olarak 
değerlendirilebiliyor, bu 
benim için ne anlama 
geliyor?

Uygunsuz bir iş avantajı elde etmek için 
ödeme yapmamalı veya herhangi bir 
fayda sağlamamalısınız. Her zaman Pfizer 
politikasına ve yürürlükteki kanunlara 
uymalısınız. Daha fazla bilgi için  
acpo.pfizer.com adresinde Yolsuzlukla 
Mücadele Programı Dairesi web sitesini 
ziyaret edin ve yönlendirme için Hukuk 
veya Uyumluluk Birimi ile iletişime geçin.

iş avantajı elde etmek amacıyla para 
veya değerli herhangi bir şey (doğrudan 
veya dolaylı yollarla) vermeyi, teklif 
etmeyi veya vaat etmeyi yasaklayan 
yasalar mevcuttur. ABD Yurtdışı Yolsuzluk 
Uygulamaları Kanunu (Foreign Corrupt 
Practices Act - FCPA) yurtdışında faaliyet 
gösteren ABD şirketlerine düzenlemeler 
getirmektedir. FCPA yasası uyarınca 
hiçbir ABD şirketinin çalışanları, nerede 
bulunurlarsa bulunsunlar, Amerikan 
hükümeti dışındaki kamu görevlilerine, 
adaylarına, siyasi parti veya parti 
yetkilisine uygunsuz iş avantajı kazanmak 
amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak 
değerli herhangi bir şey veremez. FCPA, 
defterlerimizdeki ve kayıtlarımızdaki 
işlemlerin yanlış tutulmasını da yasadışı 
kılmıştır. 

acpo.pfizer.com
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Rüşvet Karşıtı Yasalar

ABD'de bir kişinin federal sağlık programı 
tarafından karşılanan bir sağlık ürününü 
veya hizmetini tavsiye etmek, şart koşmak, 
onaylamak veya satın almak amacıyla 
kararını etkilemek üzere herhangi bir 
değerli şeyi önermek federal rüşvet 
karşıtı yasa ile yasaklanmıştır. Bunun 
amacı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının 
tedavi tavsiyelerinde kişilerin kazanç veya 
zenginleşmesini ön planda tutmalarını 
engellemektir. Pek çok ABD eyaletinde ve 
dünya genelinde pek çok ülkede eşdeğer 
kanunlar mevcuttur.

ABD Millet Meclisi (Senato ve 
Temsilciler Meclisi'nden oluşur.)

Pfizer, ABD'de kayıtlı bir federal lobicidir. 
Bu nedenle, federal kanun uyarınca 
herhangi bir Pfizer çalışanının bir 
ABD Temsilciler Meclisi Üyesine veya 
çalışanına veya ABD Senato üyesine 
değerli bir şey sunması yasaklanmıştır ve 
Pfizer’in ABD Meclis ve Senato Üyelerinin 
ve çalışanlarının seyahat giderlerini 
karşılaması ciddi şekilde kısıtlanmıştır. 
Nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar tüm 
Pfizer çalışanları bu kısıtlamalara uymak 
zorundadır.

MAPP ve Kurumsal Politika 207 
için policysource.pfizer.com Pfizer 
Sağlık Mesleği Mensupları ile İlişkiler 
Hakkında Global Politikası (Global 
Policy on Interactions with Healthcare 
Professionals - GPIHP)

Araştırma ve Geliştirme

Amacımız, hastalara yaşamlarını önemli 
ölçüde etkileyecek tedavileri sunmak 
üzere yenilik getirmektir. Önceliklerimiz, 
klinik araştırmalarımızda yer alanların 
güvenliğini sağlamak ve haklarını korumak 
ve tüm araştırma faaliyetlerimizde en 
yüksek etik, bilimsel ve klinik standartları 
korumaktır. Pfizer'de yaptığımız bilim, 
dürüstlük ve bütünlük açısından kusursuz 
bir temele dayanmadığı takdirde, 
değersizdir. 

Tüm çalışanlar, araştırma ve geliştirmede 
kalite ve dürüstlük için ve bu Mavi Kitapta 
açıklananlar dahil olmak üzere mevcut 
pek çok kanaldan biri yoluyla kaygıların 
raporlanması için Pfizer'in yüksek 
beklentileriyle tutarlı biçimde hareket 
etmekten sorumludur.

Klinik Öncesi Araştırma. Yürürlükteki 
kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra 
İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good 
Laboratory Practices - GLP) gibi tanınan 
uluslararası etik kılavuz ilkelerle uyumlu 
biçimde araştırma yürütmeyi taahhüt 
ediyoruz.

policysource.pfizer.com
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Gönüllülerin Korunması. Politika ve 
prosedürlerimizin amacı, araştırmaların 
yürütüldüğü ülkelerin kültürü, kanun ve 
yönetmeliklerinin yanı sıra araştırmaya 
katılanların sağlığı, refahı ve güvenliğine 
değer verilmesini sağlamaktır. Bu 
girişimsel çalışmalar, global olarak 
tanınan uluslararası etik ilkelere bağlıdır 
ve vasıflı bir Kurumsal İnceleme Kurulu 
veya Bağımsız Etik Komitesi tarafından 
geleceğe yönelik olarak incelenmektedir. 
Çalışmalarımızın çoğu hekimlerimiz 
ve güvenlik uzmanlarımız tarafından 
yürütülen kurum içi incelemelere ek olarak 
hastanın güvenliğinin sağlanmasına 
yardımcı olacak bağımsız veri izleme 
kurullarını kullanır.

Hayvan Refahı. Hayvan 
araştırmalarımızın tümünü sorumlu, 
insani ve etik bir şekilde yürütmeyi 
taahhüt ederiz. Pfizer, hayvan 
testlerinin kullanılmasını azaltabilen, 
değiştirebilen veya iyileştirebilen yeni 
ürünlerin güvenliğini değerlendirmeye 
yönelik orijinal ve hayvan içermeyen 
test yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
benimsenmesini desteklemektedir. 
Hayvanlar üzerinde test gerektiren bu 
yeni ürünler için kanunlarca belirlenenlere 
uygun veya bunları aşan hayvan sağlık 
ve bakımına ilişkin yüksek standartları 
muhafaza etmekteyiz.

Hayvan sağlığı hakkında daha fazla 
bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 901'i 
inceleyin.

Klinik Araştırmanın Yürütülmesi. Pfizer’in  
sponsorluğunda gerçekleştirilen tüm  
klinik araştırmalar, yürürlükteki kanun ve 
yönetmeliklerin yanı sıra İyi Laboratuvar 
Uygulamaları (Good Clinical Practices - GLP) 
gibi tanınmış etik standartlar doğrultusunda 
tasarlanır ve yürütülür. Tüm klinik 
araştırmacılar, çalışma protokolü ve 
yürürlükteki bilimsel ve etik standartlar 
konusunda eğitilmiştir. Klinik çalışma 
merkezlerini ve klinik araştırmalarımızla 
ilgili süreçleri düzenli olarak denetler ve 
izleriz. 

Bilgi Bütünlüğü. Pfizer, yaptığımız 
başvuruların en yüksek kalitede 
bilgiye dayanmasını sağlamak için, 
desteklediğimiz çalışmalardan elde edilen 
klinik verilerin bütünlüğünü ve kalitesini 
korumayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. 
Süreçlerimiz ve prosedürlerimiz, her 
aşamada kaliteyi, uyumu ve performansı 
geliştirir.

Kamuya Açıklama. Klinik çalışmaların 
ve sonuçlarının kullanıma sunulmasının 
öneminin farkındayız. Belirli çalışmaları 
ve çalışma sonrası temel sonuçları 
clinicaltrials.gov adresine kaydederiz. 
Şirketin desteklediği klinik araştırma 
çalışmalarının sonuçlarını kesin ve 
objektif olarak haber veren yayımların 
geliştirilmesini ve finansmanın ve editoryal 
desteğin açıklanmasını taahhüt ederiz. 

Dürüstlük ve raporlama kaygılarına 
ilişkin taahhüdümüz hakkında daha 
fazla bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politikalar 201 ve 
205'i inceleyin.

2013 yılında Pfizer global klinik 
araştırma faaliyetlerine ait 
tüm fazlar için İnsan Araştırma 
Koruma Programları Akreditasyon 
Birliği'nden (Association for the 
Accreditation of Human Research 
Protection Programs - AAHRPP) 
akreditasyon alan ilk farmasötik 
şirket olmuştur (belirli üniteler 
2009 yılında akreditasyon 
almıştır).

Ek kaynaklar

ESOP portalı: Araştırma ve 
geliştirme hakkında politikalar  
ve prosedürler

www.pfizer.com/research  
www.pfizer.com/development

policysource.pfizer.com
https://clinicaltrials.gov
policysource.pfizer.com
www.pfizer.com/research
www.pfizer.com/development
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Üretim ve Tedarik Kalitesi 

İtibarımız güvene dayalıdır. Hastalar, 
tüketiciler ve diğerleri, insanların sağlığının 
iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi için Pfizer ürünlerine 
güvenirler. Ürün kalitesi, güvenliği ve 
etkinliği insanların Pfizer'e duyduğu 
güvenin kritik bileşenleridir. Kaliteli 
ürünlerin üretimi ve tedarikini sağlamak 
için tasarlanan kapsamlı ve sağlam bir 
kalite yönetim sistemi yürütürüz. 

Ürünlerimizin yüksek kalite 
standartlarında üretilmesini ve temin 
edilmesini sağlamayı taahhüt ederiz. 
Üretim operasyonları, yürürlükteki 
düzenleyici gereklilikler, İyi Üretim 
Uygulamaları (Good Manufacturing 
Practices - GMP) ve kurum içi titiz kalite 
standartlarımızla uyumlu biçimde 
yürütülür. Ayrıca, tedarikçilerimizin 
ve ortaklarımızın yüksek standartlara 
bağlı kalmasını zorunlu kılar ve tedarik 
zincirimizin denetimlerini ve gözetimini 
sağlarız.

Sorumluluklarımızı Pfizer'in kaliteye ve 
uyuma olan değişmez bağlılığı ile tutarlı 
biçimde yerine getirmemizi sağlamakla 
ve bu Mavi Kitapta açıklananlar dahil 
olmak üzere uygun kanallar yoluyla kalite 
sorunlarını ve kaygılarını bildirmekle 
sorumluyuz.

Kalite taahhüdü hakkında daha fazla 
bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 114'ü 
inceleyin.

Her çalışanın ürün kalitesi 
ile hasta güvenliğinin 

korunmasına ilişkin 
sorumluluğunu anladığı 
ve sahiplendiği bir kalite 

kültürünü taahhüt ederiz. 

Müşteri Odaklı 
Yaklaşım Taahhüdü

Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve müşteri 
memnuniyetine 

odaklanmaya kendimizi 
ciddi şekilde adadık. 

policysource.pfizer.com
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Yenilikçilik Taahhüdü

Yenilikçilik sağlığın 
artırılması ve 
Pfizer’in büyümesi ve 
karlılığının korunması 
için kritik önem taşır.

Bir sağlık mesleği 
mensubunun tanımı, 
lokasyona ve iş birimine 
göre farklılık gösterebilir 
ve ürünlerimizi uygulayan, 
reçetelendiren, satın alan, 
tavsiye eden veya kullanımını 
etkileyecek bir konumda 
olan hekimleri, hemşireleri, 
eczacıları ve diğerlerini 
içerebilir.

Pazar ve Sağlık Mesleği 
Mensupları ile Olan İlişkiler 

Tıbbi bilgi, iletişim, promosyon faaliyetleri, 
araştırma ve eğitim çabaları dahil olmak 
üzere sağlık mesleği mensupları ve diğer 
müşterilerle pek çok şekilde etkileşime 
gireriz. 

Sağlık mesleği mensuplarıyla olan 
ilişkilerimizin her yönü bakımından, 
en yüksek dürüstlük standartlarını ve 
yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle 
uygunluğu taahhüt ederiz. 

Pazarlama uygulamalarımızda 
dürüstlüğü taahhüt ederiz. Tüm tanıtım 
materyalleri ve iletişim doğru olmalı, 
yanlış yönlendirmeler içermemeli ve kanıt, 
bilimsel kesinlik ve mantıklı dengeye ilişkin 
standartlar da dahil olmak üzere tüm 
tıbbi, hukuki ve yönetmelik standartlarına 
uygun olmalıdır. Yanlış veya yanıltıcı 
reklam, rakiplere, müşterilere veya sağlık 
mesleği mensuplarına rüşvet verme veya 
rakiplerin ürünleri hakkında adil olmayan 
yorumlarda bulunma gibi yasadışı veya 
adil olmayan faaliyetlere girişmeyeceğiz.

Görevlerimizi ve sorumluluklarımızı 
etkileyen etiketleme, promosyon 
programları, ürün numuneleri ve diğer 
konular hakkındaki Pfizer politika 
ve prosedürlerine de uymalısınız. 
Uyguladığımız standartlar hakkında bir 
Hukuk veya Uyumluluk Birimi çalışanı ile 
iletişime geçin. 

Pfizer Mesleği Mensupları ile İlişkiler 
Hakkında Global Politikası (GPIHP) 
için policysource.pfizer.com adresinde 
Kurumsal Politika 207'yi inceleyin.

policysource.pfizer.com
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Tekeli Önleyici ve  
Rekabet Yasaları 

Tekeli önleyici ve rekabet yasaları serbest 
girişimleri korur. Bu yasalar karmaşıktır 
ve özetlenmeleri zordur, ancak en basit 
şekilde, Pfizer ile rakipleri arasında 
fiyatları, satış koşul ve şartlarını veya 
adil rekabeti etkileyecek anlaşmaların 
yapılmasına engel olurlar. Bu yasaların ve 
sonuçlarının yanı sıra çalıştığınız ülkede 
nasıl uygulandıklarını öğrenmek sizin 
sorumluluğunuzdur.

Pfizer'de şunların yapılması 
yasaklanmıştır:

◗◗ rakiplerle fiyatlandırmaya ya da satış 
koşul veya şartlarına yönelik görüşme 
veya ilişkiler;

◗◗ tedarikçiler ve müşterilerle ticareti 
kısıtlayıcı veya rakipleri piyasadan 
çıkarmaya yönelik görüşme veya ilişkiler;

◗◗ rakiplerle pazar veya müşteri 
bölüşülmesine yönelik anlaşmalar ve

◗◗ başkaları ile müşteri veya tedarikçileri 
boykot etmeye yönelik anlaşmalar.

Pek çok ülkede tekeli önleyici veya 
rekabet yasaları mevcuttur ancak 
bunlar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar 
gösterir. Örneğin, bazı ülkelerdeki rekabet 
yasaları ABD'de olduğundan daha sıkı 
olabilir ve diğer şeylerle birlikte dağıtım 
anlaşmaları; müşterilere geri ödeme ve 
indirimler; patent, telif ve ticari lisanslar; 
aracılara ilişkin bölge kısıtlamaları ve 
genel olarak fiyatlandırma politikalarını 
düzenleyebilirler. Bu yasalar karmaşıktır. 
Harekete geçmeden önce Hukuk Birimine 
danışmalısınız.

Tekeli önleyici kanunlara uyumluluk 
hakkında daha fazla bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Politika 603'ü inceleyin.

Komşum, rakiplerimizden 
birinde çalışıyor. Onun 
şirketinin, bakım şirketleriyle 
nasıl bir ilişkisi olduğunu 
tartışabilir miyim?

Hayır. Bir iş toplantısında—yasaların 
çiğnenmesi anlamına geleceği 
için—tartışılmayacak hiçbir konuyu 
aynı nedenle özel hayatınızda da 
tartışmamalısınız. 

Ticaret Birliği Toplantıları ve Diğer  
Sektör Buluşmaları

Ticaret birliği toplantıları ve diğer sektör buluşmaları müşterek 
kaygılara ait konuları tartışabilecek ve rekabet kanunlarına uyumsuzluk 
sınırını potansiyel olarak aşabilecek rakipleri bir araya getirmeleri 
nedeniyle belirli riskler oluşturabilir. Pazarlama ve fiyatlandırma gibi 
uygunsuz başlıklarda yapılabilecek şakalar bile yanlış anlaşılabilir ve 
yanlış bildirimlerde bulunulabilir. Rekabeti önlemeye yönelik herhangi bir 
görüşme ortaya çıkarsa, o konuda konuşmayı reddetmeli ve görüşmeyi 
hemen sonlandırmalısınız.

policysource.pfizer.com
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Daha fazla yan etki meydana gelmesi 
riskine yol açabilecek belirli durumlar 
da rapor edilmelidir. Bunlar, diğerlerine 
ek olarak, hatalı reçete verme veya bir 
cenin veya bebeğin anne karnında veya 
emzirme dolayısıyla Pfizer ürününe maruz 
kalmasına neden olan durumlar gibi ilaç 
hatalarını içerirler. 

Bu bilgiyi toplamak, işlemek ve 
değerlendirmek için sadece etik ve bilimsel 
bir sorumluluğumuz bulunmaz, ayrıca ilgili 
güvenlik ve kalite bilgilerinin izlenmesi ve 
düzenleyici makamlara rapor edilmesine 
dair hukuki bir zorunluluğumuz da bulunur.

Hasta güvenliğini nasıl sağladığımız 
hakkında daha fazla için  
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Prosedür 903'ü inceleyin.

Ürünlerimizin Güvenlik, 
Kalite ve Performansının 
Sağlanması ve İzlenmesi 

Ürünlerin güvenli, etkin ve en yüksek 
kalitede sağlanmasını taahhüt ederiz. 
Bir ürünün güvenlik durumunu, kalite 
ve performans özelliklerini bilmek çok 
önemlidir. Bu nedenle Pfizer ürünlerine 
ilişkin güvenlik, kalite veya performans 
sorunlarını haber verme sorumluluğunu 
hepimiz paylaşırız.

Telefon çağrıları, web siteleri, Pfizer 
programlarında ve çalışmalarında, 
toplantılarda veya olağan görüşmelerde 
alınan bilgiler gibi çok çeşitli şekillerde 
bir Pfizer ürününe ait yan etkileri veya 
sorunları öğrenebiliriz. Çalışanlar, bilgi 
alındıktan sonra 24 saat içinde bu 
bilginin yerel İlaç Güvenlik Birimine veya 
uygun Pfizer çalışanına iletilmesinden 
sorumludur; tedarikçiler ve geçici 
çalışanlar için rapor etme sorumlulukları 
ve zaman çerçeveleri göreve bağlı olarak 
değişebilir. 

Bir akşam yemeği 
sırasında, bir Pfizer çalışanı 
arkadaşının bir Pfizer ürünü 
kullandığını ve ürünün baş 
ağrısına neden olduğunu 
öğrenir. Bunu raporlaması 
gerekir mi?

Evet. Konuyu öğrenme şekli, ciddiyeti 
veya durumun bir Pfizer ürününün yan 
etkisi olup olmadığına bakılmaksızın, 
bilgi alındığında 24 saat içinde 
bildirmek onun sorumluluğudur.

Bir rapor hazırlamak için: policysource.pfizer.com üzerinde 
Kurumsal Politika 903'e başvurun veya PfizerWorld üzerinde 
“Safety Reporting Contact Details” bilgilerini arayın.

policysource.pfizer.com
policysource.pfizer.com
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Bağlılığımız

Pfizer her işte dürüstlüğü koruyarak sağlıklı büyüme ve kazanç 
sağlamaya kendini adamıştır. Yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik 
ve diğer standartlara uyacağız. Biz gösterdiğimiz tüm faaliyetlerde 
Şirketimizin ve hissedarlarımızın yararını göz önünde bulunduracağız, 
faaliyetlerimizde ve performansımızda açık olacağız, imkan ve 
kaynaklarımızı dikkatli kullanacağız. Çıkar çatışmalarından kaçınacağız 
ve sosyal medyayı sorumlu biçimde kullanacağız. 

Şirketimiz

İŞBİRLİĞİ 
Taahhüdümüz

Başarılı bir şirket olmak için müşterilerimizin 
değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
sürekli olarak organizasyon ve coğrafi sınırların 
ötesine geçerek birlikte çalışmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz.
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Patentler, Ticari Markalar ve 
Telif Hakları 

Pfizer’in fikri mülkiyetini korumak, Şirketin 
rekabet avantajını sürdürmesi için esastır. 
Pfizer’in fikri mülkiyeti patentler, ticari 
markalar, ticaret sırları ve telif hakları 
ile bilimsel ve teknik bilgi, know how ve 
Pfizer'in faaliyetleri sırasında edinilen 
tecrübeleri içerir. Sizden, Pfizer’in fikri 
mülkiyetlerini oluşturmanız, korumanız, 
savunmanız ve bunları kullanırken sorumlu 
davranmanız beklenmektedir.

Aynı zamanda başkalarının fikri 
mülkiyetlerine saygı göstermelisiniz. 
İzinsiz kullanım, hırsızlık veya üçüncü 
şahıslara ait gizli bilgilerin veya fikri 
mülkiyetlerin kötüye kullanımı Şirketin 
ve sizin ciddi cezalar, davalar veya para 
cezaları ile karşı karşıya kalmanıza neden 
olabilir. Sorularınız veya kaygılarınız varsa 
Hukuk veya Uyumluluk Birimi ile iletişime 
geçin.

Defterler ve Kayıt Tutma

Kayıtların doğru tutulması Şirket'in 
yönetilmesi ve yatırımcı güveninin 
korunması için önemlidir. Bunlar aynı 
zamanda, Pfizer’in dünyanın her yerinde 
halka ve devletlere tam, doğru ve yerinde 
mali ve diğer bildirimlerde bulunmasına 
katkıda bulunur. Pfizer'in tüm defter, 
kayıt ve hesapları Şirketin ticari işlemlerini 
tam ve doğru şekilde yansıtmalıdır. 
Bunlar mali bildirimler, zaman çizelgeleri, 
makbuz, fatura, gider raporları, maaş 
bordrosu ve yardım kayıtları, performans 
değerlendirmeleri ve diğer önemli Şirket 
verilerini içerir.

Bir şey bir ülkede ticari 
markalı, patentli veya 
telifli ise bunlar diğer 
ülkeler için de geçerli  
olur mu?

Her zaman değil. Hukuk Biriminin Fikri 
Mülkiyet Grubu, Şirketin varlıklarını 
izler ve belirli bir ülkede bir şeyin 
korunma durumunun olup olmadığını 
belirlemeye yardımcı olabilir.

Yeni bir fikir için 
fikri mülkiyet 
korumasını ne zaman 
değerlendirmeliyim?

Fikri Mülkiyet Grubunu konuya 
mümkün olduğunca erken dahil 
edin. Bir buluş, fikir, ticari ad, logo 
veya yayım kamuya açıklanıncaya 
veya uygun gizlilik mekanizmaları 
olmaksızın dağıtılıncaya kadar 
beklenmesi, uygun koruma elde 
edebilme olasılığını engelleyebilir 
veya Pfizer'i yasal bir işleme maruz 
bırakabilir.

Muhasebede Sahteciliğin Rapor Edilmesi

Fark etmeniz durumunda, kayıt dışı kaynak veya varlıkları, Şirket 
defterleri ya da kayıtlarındaki yanlış veya sahte girişleri rapor etmek sizin 
sorumluluğunuzdadır. Muhasebede sahtecilik yapıldığına dair bilginiz 
veya şüpheniz varsa bunu derhal Uyumluluk birimine veya Kurumsal 
Denetime rapor edin.
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Gizli ve Sahibine Özel Bilgiler

Her gün oluşturduğumuz ve topladığımız 
ürün, hizmet, fikir, konsept ve diğer bilgiler 
Şirketimiz için önemli ve sahibine özel 
bilgilerdir. Bunlar pazarlama planlarını, 
satış verilerini, klinik ve medikal verileri, 
müşteri ve çalışan kayıtlarını, üretim 
tekniklerini, fiyatlandırma bilgisini ve iş 
geliştirme fırsatlarına dair bilgileri içerir. 

Hepimizin bu bilgileri ve Pfizer 
tarafından üçüncü şahıslara sağlanan 
bilgileri uygunsuz veya izinsiz erişime 
ve açıklamaya karşı korumamız ve 
engellenmemiz önemlidir.

Aşağıdaki prensipleri takip ederek Pfizer'in 
korunmasına yardım edin:

◗◗ bilgileri elektronik olarak muhafaza 
ederken veya gönderirken dikkatli olun;

◗◗ uygun yetki veya gerekli gizlilik 
anlaşmaları olmadan iş ortakları ve 
satıcılar dahil olmak üzere gizli veya 
sahibine özel bilgileri üçüncü şahıslarla 
paylaşmayın. Emin olamadığınız 
durumlarda yöneticinize veya Hukuk 
Birimine başvurun;

◗◗ başkalarının kulak misafiri olabileceği 
halka açık yerlerde gizli bilgilerden 
bahsetmeyin;

◗◗ açık bir ortamda çalıştığınızda tüm gizli 
bilgileri güvenceye alın;

◗◗ gizli veya sahibine özel bilgileri uygun 
biçimde imha edin ve

◗◗ telefon veya e-posta ile yapılan gayri 
resmi bilgi taleplerine dikkat edin (genel 
olarak “e-dolandırıcılık” olarak biliniyor).

Pfizer'in bilgiyi kullanması  
hakkında daha fazla bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Politika 401'i inceleyin.

 

Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Kişisel bilgilerin korunması kritik derecede 
önemlidir. Kişisel bilgi; ad, iletişim bilgisi, 
sağlıkla ilgili ve genetik bilgi gibi bir 
bireyi doğrudan veya dolaylı olarak 
tanımlayabilecek bilgidir. Çalışanlar, sağlık 
hizmeti sağlayıcıları ve diğerleri Pfizer'le 
kişisel bilgilerini paylaşırlar. Araştırma, 
farmakovijilans ve diğer iş aktiviteleri 
Pfizer'in kişisel bilgilere erişimini 
sağlayabilir. 

Gizlilik Kanunları
Kişisel bilginin gizliliğinin korunması 
ve güvenliği giderek büyüyen global 
bir kaygıdır. Pek çok ülke, kişisel 
bilgilerin kullanımını düzenleyen ve 
ihlal edenleri sorumlu tutan gizlilik 
yasalarını yürürlüğe koymakta veya 
güçlendirmektedir. Daha fazla bilgi 
için privacy.pfizer.com adresini 
ziyaret edin.

İş ihtiyaçlarını karşılamak 
için kişisel bilgileri üçüncü 
şahıslarla paylaşmak 
zorunda kalırsam ne olur? 
Üçüncü tarafların kişisel bilgilerinin 
korunmasını sağlamalısınız ve bunu 
sadece Pfizer'e yönelik hizmetleri ve 
kişisel bilgilerin korunmasını ele alan 
uygun bir sözleşmenin yürürlükte 
olduğunu sağlamak için kullanmalısınız. 
Bazı yargı yetkilerinde, diğer 
gereklilikler geçerli olabilir.

policysource.pfizer.com
privacy.pfizer.com
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Pfizer, onun iş ortakları ve aracıları 
kişisel bilgilerin korunmasından ve bu 
bilgilerin yalnızca geçerli kanuna ve Pfizer 
politika ve prosedürlerine uygun olarak 
işlenmesinden sorumludur.

Aşağıdaki prensipleri takip ederek kişisel 
sağlık bilgileri dahil olmak üzere kişisel 
bilgilerin korunmasına yardımcı olun:

◗◗ kişisel bilginin toplandığı ve kullanıldığı 
yargı yetkilerine ait yürürlükteki kanun 
ve yönetmeliklere uyun;

◗◗ meşru iş amaçlarını elde etmek için 
gerekli olan kişisel bilgileri minimum 
miktarda toplayın ve kullanın, bunları 
yalnızca bu amaçları elde etmek için 
gerektiği müddetçe muhafaza edin;

◗◗ kişisel bilgileri yalnızca meşru ihtiyaç 
sahipleri ve uygun korumayı sağlayacak 
kişiler ile paylaşın;

◗◗ kişisel bilgilerin işleme alınması ve 
imhası için Şirket kılavuz ilkelerini takip 
edin ve

◗◗ “Veri Gizlilik Olayları”nı bildirin—kişisel 
bilginin uygunsuz biçimde açıklandığını 
öğrenirseniz derhal yöneticinizi, çalışma 
merkezi güvenlik yetkilisini veya Global 
Gizlilik Ofisini bilgilendirin.

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması 
hakkında daha fazla için  
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Prosedür 404'ü inceleyin.

policysource.pfizer.com
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Kayıt ve Bilgi Yönetimi 

Pfizer kayıtlarını Şirket ihtiyaçlarını 
karşılayacak ve mevcut kanun, yönetmelik, 
çevre, vergi, istihdam ve ticari gereklilikleri 
ile uyumlu olacak şekilde tutmak, 
saklamak ve gerektiğinde imha etmek için 
kullanılan kayıt ve bilgi yönetimi politika 
ve prosedürleri vardır.

Pfizer’in detaylı İşletme Kayıtları 
Muhafaza Planı (Enterprise Records 
Retention Schedule - ERRS), muhafaza 
için uygun sürenin belirlenmesine ilişkin 
ayrıntılar içerir. Kayıtlarınızın ne kadar 
süreyle muhafaza edilmesi gerektiğini 
belirlemek için geçerli şirket politikalarına 
ve prosedürlerine olduğu kadar bu plana 
ve işinizin ve lokasyonunuzun ihtiyaçlarına 
başvurmalısınız.

Üçüncü şahıslardan gelecek talepler 
(örneğin, devlet düzenleme birimleri 
gibi), mahkeme veya diğer soruşturmalar 

Şirket Kayıtları

Şirket kayıtları Pfizer adına yürütülen işin veya yasal zorunluluğun bir 
parçası olarak oluşturulmuş veya Pfizer tarafından yerine getirilen bir 
iş veya yasal yükümlülük kanıtı olarak herhangi bir ortama kaydedilmiş 
durum, etkinlik, aktivite, işlem veya sonuçları yansıtan bilgilerdir. Bu 
kayıtlar fiziksel veya elektronik olabilir. İş kayıtlarının bulunduğu medya 
örnekleri; kağıt dokümanlar (el yazısı notlar içerenler dahil), ses veya 
video kayıtları ve e-posta ve bilgisayar dosyaları gibi bilgisayar tabanlı 
bilgilerdir.

Dokümanlarımı ne zaman 
imha etmeliyim?
Öncelikle Yasal veya Vergi Denetimi 
için bir bekletme olup olmadığını 
kontrol etmelisiniz. Durum böyle 
ise, tüm imha işlemleri derhal 
durdurulmalıdır. Daha sonra, Pfizer 
İşletme Kayıtları Muhafaza Planını 
(ERRS) kontrol ederek dokümanın ne 
kadar süreyle saklanması gerektiğini 
belirleyin. Herhangi bir geçerli Yasal 
veya Vergi Denetimi Bekletme İhbarı 
yoksa ve ERRS'ye göre kayıt için 
doküman muhafaza süresi dolmuşsa 
bunu imha edebilirsiniz.

kayıtların normalden daha uzun süre 
muhafaza edilmesini gerektirebilir. 
Pfizer’in konu olduğu soruşturma 
veya devlet tarafından yürütülecek 
soruşturmalara ilişkin tüm kayıtları 
muhafaza etmek bizim politikamızdır. 
Bir Yasal veya Vergi Denetimi Bekletme 
İhbarı alırsanız ilgili bilgiyi değiştirmemeli 
veya imha etmemelisiniz. Hangi kayıtların 
muhafaza edilmesi gerektiğini anlamak 
için, Pfizer’in Bekletme İhbarları listesine 
başvurun veya Hukuk Birimi ile iletişime 
geçin.

Pfizer kayıt yönetim kaynakları, ERRS  
ve Muhafaza İhbarları listesi ile  
birlikte erim.pfizer.com adresinde 
görülebilir. Ek yardım için, 
recordsmanagement@pfizer.com  
adresi ile iletişime geçin.

Kayıt ve bilgi yönetimi hakkında  
daha fazla bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika ve Prosedür 
405'i inceleyin.

erim.pfizer.com
mailto:recordsmanagement@pfizer.com
policysource.pfizer.com
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Pfizer, bilgi sistemlerinin isteğe bağlı  
durumlarda kişisel kullanımına izin 
vermektedir ancak bu bazı kısıtlamalara 
tabidir. Kanunlarca belirlenen durumlar 
dışında, gönderilen, alınan veya Şirket 
sisteminde muhafaza edilen bilgilerin 
kişisel gizliliği garanti edilmez. Yerel 
kanuna tabi olarak, elektronik iletişimler 
de dahil olmak üzere tüm dokümanlar 
iş veya yasal gereklilikleri ele almak için 
herhangi bir anda incelemeye tabidir.

Pfizer'in bilgi sistemlerinin kabul 
edilebilir kullanımı hakkında daha 
fazla bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 403'ü 
inceleyin.

 

Bilgi Sistemlerinin Kabul 
Edilebilir Şekilde Kullanımı

Pfizer, çalışanların mümkün olan en 
verimli şekilde görevlerini yapabilmesi için 
bilgi sistemlerine ve ağlara destek verir. 
Uygunsuz kullanımlarda Pfizer veri ve 
sistemleri büyük tehditlerle karşı karşıya 
kalabilir. 

Pfizer'in teknoloji ve bilgi sisteminin 
güvenliğini sağlamak için şunlara dikkat 
edin:

◗◗ yalnızca izin verilmiş yazılım, araç ve 
prosedürleri kullanın;

◗◗ şifrenizi geçerli bir iş gereği (örneğin 
Pfizer teknik desteği gibi) haricinde 
paylaşmayın, böyle bir durum 
olduğunda şifrenizi 24 saat içinde 
değiştirin;

◗◗ Pfizer iş bilgilerini yalnızca izin verilmiş 
şahıslarla ve sadece Pfizer e-postası 
veya diğer onaylı teknolojileri kullanarak 
paylaşın ve

◗◗ yetki verilmemiş cihazları, örneğin 
ev bilgisayarlarını, Pfizer'in gizli veya 
sahibine özel bilgilerini iletmek, 
saklamak veya bunlar üzerinde çalışmak 
için kullanmayın.

Açık alana sahip Pfizer 
ofislerinde veya kamuya 
açık alanlarda dizüstü 
bilgisayarda çalışırken ne 
yapmam gerekir? 

Güvenli bir Pfizer tesisinde çalışırken, 
yetkisiz kullanımı önlemek için 
cihazı bıraktığınızda sistem kilidini 
etkinleştirin. Dizüstü bilgisayarınızı, 
güvenliğin makul biçimde 
sağlanamayacağı herhangi bir 
konumda gözetimsiz bırakmayın. 
Halka açık ortamlarda, gizli veya 
sahibine özel bilginin başkaları 
tarafından görülmemesini sağlamaya 
dikkat edin.

Yasaklanmış Faaliyetler

Aşağıdakileri içeren veya teşvik eden herhangi bir Pfizer bilgi sistemi, iletişim 
aracı veya diğer materyali kullanmamalısınız:

◗◗ işyerinde rahatsız edici, ayrımcı veya düşmanca tutum gösterilmemesine ilişkin 
politika veya yasaları ihlal eden;

◗◗ iftira, hukuka aykırılık, pornografi veya müstehcenlik içeren;

◗◗ iş yapılmasını engelleyen ya da iş veya sistemlerde kayıp veya zarara yol açma 
ihtimali yüksek olan;

◗◗ çalışanları yetki sahibi olmadıkları işlere sevk eden;

◗◗ görüşmeleri izinsiz kaydeden.

policysource.pfizer.com
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Çıkar Çatışmaları

Kişisel, sosyal, mali veya politik çıkarlarınızı 
Şirket çıkarlarından öne koyduğunuz 
durumlarda çıkar çatışmaları oluşur. 
Bir çıkar çatışması izlenimi dahi sizin ve 
Şirketinizin itibarını zedeleyebilir. Ancak, 
pek çok çıkar çatışması basit ve karşılıklı 
olarak kabul edilebilir bir yolla çözülebilir.

Pfizer sizin kendi yatırımlarınızı kontrol 
şeklinize saygı gösterir ve bunlara 
karışmak istemez, buna rağmen çıkar 
çatışması oluşturacak veya—böyle 
bir izlenim verecek—durumların 
meydana gelmesini engellemek sizin 
sorumluluğunuzdadır.

Gene de olası bir çıkar çatışmasını 
yöneticinize açıklamalı ve onayını 
almalısınız. Bazı durumlarda Uyumluluk 
veya Hukuk Birimine danışılmalıdır. 
Göreviniz için, Pfizer'in 203 sayılı Kurumsal 
Politikasının yanı sıra kurumsal politikadan 
daha kısıtlayıcı olabilecek geçerli yerel ve 
bölümlere ait çıkar çatışması politikalarına 
uymalısınız. 

Aşağıdakiler olası çıkar çatışmalarına 
örnektir.

Bireysel Yatırımlar veya Ticari İşlemler. 
Siz veya bir aile üyeniz bir Pfizer tedarikçisi, 
rakibi veya müşterisinde önemli bir mali 
çıkara sahipseniz; Pfizer'in ilgilendiği veya 
ilgilenebileceği bilinen bir işlemde çıkarı 
varsa; kişisel kar için Pfizer'in kurumsal 
fırsatlarından yararlanırsa veya bir Pfizer 
tedarikçisi, rakibi veya müşterisinden 
tazminat alırsa, çıkar çatışmaları doğabilir.

Bir Pfizer tedarikçisine 
yatırım yapmak istiyorum. 
Bu bir çıkar çatışması mıdır? 

Göreviniz, satın alma kararlarındaki 
etkiniz, yatırım miktarı ve Pfizer'in 
müşteri olarak önemi gibi faktörlere 
dayanarak çatışma ihtimali olabilir. 
Yatırım yapmadan önce, en iyi çözümün 
belirlenmesine yardımcı olmak üzere 
bunu yöneticinize açıklayın.

Eşim Pfizer'in kullanabileceği 
bir tedarikçinin sahibidir.  
Bu alanda herhangi bir 
karar verme sorumluluğum 
bulunmamaktadır. Bunu 
açıklamam gerekiyor mu?

Evet. Herhangi bir çıkar çatışması veya 
bu şekilde görünecek bir olay, sizin ve 
Pfizer'in itibarını zedeleyebilir ve en iyi 
çözümün belirlenmesine yardımcı olmak 
için yöneticinize açıklanması gerekir.

Bir tedarikçide sözleşmeli 
çalışan kardeşim Pfizer'in 
işlerine bakıyor. Bu bir çıkar 
çatışması mıdır?

Sizin ve kardeşinizin pozisyonlarına 
bağlı olarak böyle bir ihtimal mevcuttur. 
Bu olası bir çıkar çatışması olduğu için 
konuyu yöneticinize bildirmelisiniz. Eğer 
uygunsa yöneticiniz ve Hukuk veya 
Uyumluluk Birimi en iyi çözümü bulmak 
için birlikte çalışacaktır.
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Bir yönetim kurulunda yer almak veya 
konferansta konuşma yapmak gibi bazı 
etkinlikler potansiyel bir çıkar çatışmasına 
neden olabilir. Daha fazla bilgi için 203 
sayılı Kurumsal Politikanın yanı sıra 
göreviniz için geçerli yerel ve birimlere ait 
çıkar çatışması politikalarına başvurun. 

Hediyeler, Eğlence ve Diğer Değerli 
Öğeler. Siz veya yakın aileniz Şirket 
ile çalışan veya çalışma amacı güden 
şahıslara hediyeler, hizmetler, yan 
ödemeler, eğlence, indirimler, krediler 
veya yerel standartlarda mütevazı olarak 
görülmeyecek değere sahip herhangi 
bir şey veremez veya bunlardan birini 
kabul edemezsiniz. Mütevazı değere 
sahip öğelerin verilmesi ve kabul edilmesi 
yalnızca düzenlilik ve sıklık arz edilmediği 
ve bu öğeler diğer Pfizer çalışanları 
tarafından talep edilmediği müddetçe 
gerçekleştirilebilir. Daha fazla bilgi için 
203 sayılı Kurumsal Politikanın yanı sıra 
parasal sınırlar dahil olmak üzere göreviniz 
için geçerli yerel ve birimlere ait çıkar 
çatışması politikalarına başvurun. 

Çıkar çatışması hakkında daha fazla 
bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 203'ü 
inceleyin.

Kişisel İlişkiler. Pfizer aynı iş birimine 
yakın arkadaş veya akrabaların alınmasını 
hoş karşılamaz. Yakın bir arkadaşı veya 
akrabayı veya yakın ilişkiler içinde 
olduğunuz birini işe alırsanız, onların 
yöneticisi olur veya onlarla başka 
şekilde iş yaparsanız potansiyel çıkar 
çatışması olasılığı ortaya çıkar. Aile 
fertlerinin ve arkadaşların işyeri dışındaki 
davranışları sizin işyerindeki objektifliğinizi 
kaybetmenize neden olduğu takdirde de 
çelişki ortaya çıkabilir.

Ek İş ve Diğer Menfaatler. Ek işiniz 
veya diğer menfaatler bir Pfizer çalışanı 
olarak işyerindeki objektifliğinizi, 
motivasyonunuzu veya performansınızı 
etkilediği zaman çıkar çatışması ortaya 
çıkar.

İkinci bir iş veya bir Pfizer rakibi ile 
bağlantılı olmaya izin verilmez (Uygun 
onaylar alınarak, Pfizer'deki işinizle 
bağlantısı olmayan işler hariç olmak 
üzere). İkinci bir iş veya bir Pfizer 
müşterisi, tedarikçisi ya da ürün veya 
hizmet sağlayıcısı ile bağlantılı olmak hoş 
karşılanmaz ancak uygun onaylar ile buna 
izin verilebilir. İkinci işte çalışmanıza izin 
verildiğinde, çalışanlar, halen Pfizer ile 
olan tüm gizlilik sözleşmeleri ile ve gizli 
veya şirket içi bilgiye ilişkin tüm Pfizer 
politika ve prosedürleri ile bağlıdırlar.

Ülkemde bir ortaktan gelen 
hediyenin geri çevrilmesi 
hakaret olarak algılanabilir. 
İzin verilen değerin 
üzerinde bir hediye teklif 
edildiğinde ne yapmalıyım?

Yöneticinize ya da Hukuk veya 
Uyumluluk Birimine danışın. İlişkinin 
korunabilmesi için hediyenin kabul 
edilmesi gerekiyorsa veya iadesi makul 
değilse, Şirket malı olarak kabul edilmesi 
veya bir hayır kurumuna bağışlanması 
mümkün olabilir. Örneğin, yiyecek 
bir şey herkesin erişebileceği bir yere 
paylaşmak amaçlı koyulabilir veya bir 
tablo müzeye bağışlanabilir.

Küçük bir biyoteknoloji 
şirketinin yönetim 
kurulunda çalışabilir miyim? 
Odaklandığı alan Pfizer'inki 
ile çakışmıyor. 

Yönetim Kurulu hizmeti ve dış 
organizasyonlardaki diğer görevler 
şartlara bağlı olarak çıkar çatışmaları 
doğurabilir. Hangi onayın gerektiğini 
belirlemek için harekete geçmeden önce 
Kurumsal Politika 203 ve yürürlükteki 
yerel veya bölüm politikalarına 
başvurun.

policysource.pfizer.com
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Sosyal Medya

“Sosyal medya” insanların içerik, 
fikir, görüş, tecrübe ve bakış açılarını 
oluşturup paylaştıkları dijital teknolojiler 
ve uygulamalar anlamına gelir. Sosyal 
medyayı diğerlerinden ayıran özellik 
kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik ve 
etkileşimdir.

Sosyal medyanın kullanımında hem içe 
dönük hem de dışa dönük platformlar 
Pfizer politikalarına ve aşağıdaki genel 
prensiplere tabidir:

◗◗ anlaşılır olun ve uygun açıklamalar 
yapın;

◗◗ izinsiz açıklamalar yapmayın;

◗◗ giriş yaparken gerekli izinleri alın;

◗◗ güvenilir, doğru ve saygılı olun;

◗◗ medya sorgularını Global Medya 
İlişkilerine bildirin;

◗◗ İnternette veya sosyal medyada 
karşılaştığınız olumsuz gelişmeleri uygun 
Pfizer çalışanına bildirin ve

◗◗ sorduktan sonra giriş yapın.

Pfizer'in politikaları Pfizer’in sponsorluk 
yaptığı sosyal medyadaki oluşum ve 
kullanıma ilişkin bir takım gereklilikleri 
uygulamaya koymuştur. Pfizer’in 
sponsorluğunu yaptığı sosyal medyaları 
oluşturmadan önce Hukuk Birimine 
danışmalısınız.

Performans Taahhüdü

Sonuçları dikkatli 
ölçerek ve dürüstlük 

ve insanlara saygı 
konularından 

ödün vermeden 
performansımızı sürekli 

olarak artırmak için 
çabalıyoruz.

Bir Pfizer ürününü tartışan veya ilgili olan 
Pfizer sponsorluğundaki tüm sosyal medya 
için önceden onay alınması gerekir. Bu tür 
girişlerin içeriği, görüntülenecekleri medya 
türleri için belirli gerekliliklere tabidir ve 
bazı durumlarda düzenleyici kurumlarca 
inceleme yapılır.

Pfizer ürünlerine ilişkin tarafsız, sıradan 
bir yorumdan fazlasını içeren kişisel 
girişleri dış sosyal medyada yapmak 
yasaktır. Pfizer çıkarlarına atıfta bulunan 
kişisel girişler—Pfizer'i, onun işini, 
ürünlerini, çalışanlarını, eski çalışanlarını, 
politikalarını, araştırmalarını, ilişkilerini 
ve rakiplerini içerir—Pfizer ile ilişkinizden 
bahseden bir sorumluluk açıklaması 
içermelidir.

Sosyal medya hakkında daha fazla 
bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Politika 407'yi 
inceleyin.

policysource.pfizer.com
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Önemli Bilgiler 

Önemli bilgiler bir yatırımcı menkul değer satın almak, satmak veya 
elde tutmak arasında bir karar verirken önemli olabilecek bilgilerdir. Bazı 
örnekler şunlardır: mali sonuçlar ve şirket birleşmeleri, önemli gelişmeler 
(ör. klinik araştırmaların sonuçları, düzenleyici kararlar) ve iş gidişatında 
önemli değişiklikler. Pfizer için önemli olmayan bir bilgi Pfizer'in ilişkili 
olduğu ve ilişki kurmayı düşündüğü başka bir şirket için önemli olabilir. 
Bir bilgi, kamuya açıklanmasından sonraki ilk iş gününe kadar halka açık 
olmayan bilgi olarak değerlendirilir. Kamu açıklamalarına ait örnekler 
arasında ABD Menkul Sermaye Piyasası Kurumunca yapılan kamu 
açıklamaları, basın açıklamaları ve kamunun önceden davet edildiği 
analistlerle konferans çağrıları bulunur.

Bir ortak girişim iş ortağı ile 
çalışıyorum ve öğrendim ki 
ortağımız büyük bir bilimsel 
buluşun eşiğinde. Ortak 
girişim iş ortağımızdan bir 
miktar hisse satın alabilir 
miyim?

Hayır. Ne siz, ne eşiniz, ne reşit olmayan 
çocuğunuz ne de evinizde yaşayan veya 
ekonomik açıdan size bağlı olan bir 
başkası bu bilginin halka açıklanacağı ilk 
iş gününden önce ortağa ait hisseyi satın 
alamazsınız.

Şirket İçi Bilgiler 

Pek çoğumuz “içeriden bilgiyle ticaret” 
kısıtlamalarını biliyoruz. Bu, basit 
anlamıyla, “şirket içi bilgilere”—maddi 
ve halka açık olmayan bilgilere—sahip 
olduğunuz şirketlerin (hisse senedi, 
tahvil veya hisse senedi opsiyonları gibi) 
menkul kıymetlerini alıp satmanızın yasak 
olmasıdır. Menkul kıymetler yasaları ve 
Pfizer politikaları, Pfizer'de çalıştığınız süre 
içinde elde edebileceğiniz şirket içi bilgileri 
açıklamanızı yasaklar.

Şirkette çalışırken elde ettiğiniz bilgileri, 
bilgiler halka açıklanmadan önce, Pfizer'in 
veya Pfizer’in ilişki kurduğu veya kurmayı 
düşünebileceği diğer şirketin (müşteri, 
tedarikçi, ortak veya olası satın alma veya 
işbirliği adayı gibi) menkul kıymetlerini 
almak veya satmak için kullanamazsınız. 
Veya bir başkasına işlem yapabilmesini 

sağlayacak şekilde şirket içi bilgiler 
veremezsiniz. Bu kısıtlama, sizin veya 
bilgiyi alanın yaşadığı yere bakılmaksızın 
geçerlidir. Bu kısıtlamalar siz, eşiniz, reşit 
olmamış çocuklarınız ve evinizde yaşayan 
veya ekonomik açıdan size bağlı olan 
herkes için geçerlidir.

Menkul kıymetler kanunu ihlalleri çok 
ciddi suçlardır. Devlet kurumları ve menkul 
kıymetler borsası, alım satım aktivitelerini 
bilgisayar kayıtlarında yaptıkları 
aramalar ile izlerler. İhlaller şirkete ve 
bireylere yönelik hukuki ve cezai işlemler 
yapılmasına neden olabilir.

Maddi, halka açık olmayan bilgilerin 
işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Prosedür 604'ü inceleyin.

policysource.pfizer.com
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Rakipler Hakkındaki 
İstihbarat

Günümüzün ticari şartlarında diğer 
şirketler, onların ürünleri ve hizmetleri ile 
ilgili bir kısmı halka açık olmayan büyük 
miktarda bilgiye erişim imkanına sahibiz.

İnternet siteleri, yayınlanmış makaleler, 
fiyat tarifeleri, reklamlar, broşürler, halka 
açık sunumlar ve müşteri görüşmeleri gibi 
halka açık kaynaklardan diğer şirketlerle 
ilgili bilgi edinmekte serbestsiniz. Rakipler 
hakkındaki bilgiyi toplamak için, Pfizer'in 
Rakipler Hakkındaki İstihbarat işlevi 
tarafından uygulanan seçim ve sözleşme 
sürecini izleyerek bir dış satıcı ile sözleşme 
de yapabilirsiniz.

Rakip bir firmanın klinik 
araştırma için nasıl bir hasta 
kabul kriteri kullandığını 
öğrenmek istiyorum. Bu bilgi 
halka açık değil. Rakibin 
klinik araştırma tesisini 
arayıp kendimi potansiyel bir 
hasta olarak tanıtarak soru 
sormalı mıyım?

Hayır. Yanlış beyanda bulunmak—Pfizer 
çalışanı olduğunuzu gizlemek veya 
kendinizi bir başkası gibi göstermek—
bir rakibin gizli bilgilerine ulaşmak 
için etik dışı bir yoldur. Herhangi bir 
rakip hakkında istihbarata ilişkin ana 
alan araştırmasına başlamadan önce 
izleyeceğiniz stratejinin yasalara uygun 
ve etik olup olmadığını öğrenmek için 
Hukuk Birimi veya Rakipler Hakkında 
İstihbarata danışın. Rakipler Hakkında 
İstihbarat işlevi uygun araştırma 
fırsatlarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Diğer şirketlere dair ticari istihbarat 
sadece etik değerler göz önünde 
bulundurularak ve yasalar veya gizlilik 
yükümlülükleri ihlal edilmemek şartıyla 
elde edilebilir. İstihbarat toplamak 
için yalan beyan, aldatma, hırsızlık, 
casusluk veya rüşvet gibi etik olmayan 
yollara başvurmamalı veya herhangi 
bir üçüncü şahıstan bunları yapmasını 
istememelisiniz.

Rakipler hakkındaki istihbarat 
konusunda daha fazla bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Politika 121'i inceleyin. 

policysource.pfizer.com
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Bir aşı üzerine araştırma 
işbirliği yapmak için 
uluslararası çalışanlardan 
oluşacak bir takım 
kuruyorum. Global ticaret 
denetimleri bu çalışmayı 
etkiler mi?

Evet, dünyanın neresinde erişim 
gerçekleşeceğine bakılmaksızın, ABD 
vatandaşı olmayan birine ABD orijinli bir 
teknolojiye erişim imkanı sunacaksanız global 
ticaret denetimlerini göz önünde tutmalısınız. 
İlgili kişinin ABD vizesi, çalışma izni veya kısa 
süreli iş seyahati izni olduğu durumlar için de 
bu şartlar geçerlidir. Daha fazla bilgi için  
gtc.pfizer.com adresine başvurun veya 
Hukuk Birimi ile iletişime geçin.

Global Ticaret Denetimleri 

Hepimiz, devletlerin yeni politika ve 
güvenlik sorunlarına uyum göstermesiyle 
hızla değişebilen ve kompleks yapıdaki 
ticaret kontrol yasalarına uymakla 
yükümlüyüz. Global ticaret denetimi 
kanunlarının ihlalleri hem Pfizer hem de 
ihlali gerçekleştiren şahıslar için ciddi para 
cezaları ve cezaların yanı sıra diğer iş ve 
tedarik zinciri sorunlarına yol açabilir.

Pek çok ülkede, kontrol edilen belirli 
hizmetlerin yerine getirilmesini olduğu 
kadar kontrol edilen belirli ürünlerin, 
yazılımın ve teknolojilerin ithalatını, 
ihracatını ve aktarılmasını düzenleyen 
yasalar mevcuttur. Buna ek olarak, çok 
sayıda ticaret kontrol yasası Pfizer’in 
belli başlı ülke, kurum ve şahıslara ilişkin 
yatırım, para transferi ve iş aktivitelerini 
kısıtlamaktadır.

Pfizer’in faaliyet gösterdiği bazı ülkeler 
diğer ülke ve gruplara yönelik kısıtlayıcı 
uygulama ve boykotlar uygulamaktadır. 
Böyle kısıtlayıcı ticari uygulama veya 
boykotlar ABD yasalarınca serbest 
kılınmadığı müddetçe Pfizer bunları 
destekleyici anlaşmalar yapamaz, bilgi 
sağlayamaz veya faaliyette bulunamaz.

Yukarıda adı geçenlerden herhangi biri 
ile doğrudan veya dolaylı olarak ya da 
uluslararası operasyonlar, lojistik, finans, 
toplantı planlama, yönetmelik veya hukuk 
alanlarında faaliyet gösteren çalışanlar 
Pfizer'in Global Ticaret Denetimleri 
Politikasını ve ilgili prosedürleri bilmek 
zorundadır. Özellikle, belirli bireyleri, 
tüzel kişilikleri veya ülkeleri içeren tüm 
faaliyetler Hukuk Birimi tarafından 
incelenmelidir. Kısıtlanmış ülkelere ait bir 
liste gtc.pfizer.com adresinde mevcuttur. 
Global ticaret denetimleri hakkındaki 
sorular veya kaygılar Hukuk Birimine 
iletilmelidir.

Global ticaret denetimleri  
hakkında daha fazla bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Politika 206'yı inceleyin ve 
gtc.pfizer.com adresini ziyaret edin.

gtc.pfizer.com
gtc.pfizer.com
policysource.pfizer.com
gtc.pfizer.com
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Ç A L I Ş A N L A R I M I Z

Bağlılığımız

Pfizer, çalışanlarına ve iş başvurusunda bulunanlara adil ve saygı çerçevesi 
dahilinde davranacağını taahhüt eder. Ayrımcılığı, tacizi ve misillemeyi 
yasaklayan politikalarımız, olumlu ve üretken bir ortamı destekleyen bir 
işyeri oluşturmayı amaçlayan global politikalardır. Biz olumlu bir çalışma 
ortamına katkıda bulunan işbirliği, takım çalışması ve güvene inanıyoruz. 
Düşmanlık ve taciz kabul edilemez.

Çalışanlarımız

İNSANLARA SAYGI  
Taahhüdü

İnsanları Pfizer’in başarısının ana dayanağı olarak 
görmekteyiz. Çeşitliliği bir güç kaynağı olarak değerlendiriyor 
ve çalışanlarımıza saygı ve ciddiyetle yaklaştığımız Pfizer 
geçmişiyle gurur duyuyoruz. 
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Misilleme Karşıtı Politika 

İyi niyetle tavsiye alan, kaygılarını 
dile getiren, yanlış davranış şekillerini 
bildiren veya bir soruşturmada bilgi 
veren çalışanlara karşı misilleme yapmak 
kesinlikle yasaklanmıştır. Pfizer'deki 
görevi ne olursa olsun herhangi bir birey, 
iyi niyetle ve dürüstçe olası bir ihlali 
bildiren bir çalışana karşı misilleme yaptığı 
takdirde Pfizer gerekli adımları atacaktır—
soruşturma ile hiçbir ihlal ortaya çıkmamış 
olsa bile. 

İsteğe Bağlı İstihdam  
(Yasal olarak Tanındığı Durumda)

Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe ve kanunen izin verilen ülkelerde, her 
Pfizer çalışanı, isteğe bağlı olarak Şirkette istihdam edilmektedir. İsteğe 
bağlı istihdam, işe alımın belirli bir zaman dilimi için garantili olmadığını 
ve Şirketin bireyin istihdamını sebepli veya sebepsiz ya da bildirimli veya 
bildirimsiz dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tuttuğu anlamına 
gelmektedir. Sürekli istihdama ilişkin olarak Pfizer çalışanları tarafından 
yapılan hiçbir sözlü beyan bu ilişkiyi etkileyemez. Bunun konumunuza 
uygulanıp uygulanmadığı konusunda sorunuz varsa Hukuk veya 
Uyumluluk Birimi veya İnsan Kaynakları ile iletişime geçin. 

Eşit İstihdam Fırsatı

İş başvurusunda bulunanların ve 
çalışanların ırk, renk, etnik kimlik, inanç, 
soy, din, cinsiyet, cinsel eğilim, yaş, cinsel 
kimlik veya cinsel ifade, milliyet, evlilik 
durumu, hamilelik, çocuk doğumu veya 
bununla ilgili medikal durum, genetik 
bilgi, askeri durum, medikal durum (eyalet 
veya yerel kanunla belirlenmiş), zihinsel 
veya fiziksel engel, gazilik veya mevcut 
kanunlarla korunmuş diğer özellikleri 
içeren kişisel özellikleri kullanmamak ve iş 
başvurusunda bulunanlara ve çalışanlara, 
eşit istihdam fırsatı sunmak Şirket 
politikasıdır.



Ç A L I Ş A N L A R I M I Z

37

Yöneticiler bu politikaya uygunluğun 
sağlanmasından sorumludur. Her 
faaliyet birimi belirli aralıklarla eşit fırsat 
alanındaki performansını izlemeli, rapor 
etmeli ve gerekiyorsa geliştirmelidir.

Kurumsal İnsan Kaynakları politikası 
için hrsource.pfizer.com adresini veya 
policysource.pfizer.com adresini ziyaret 
edin.

Ayrımcılık veya Taciz 

Pfizer sözlü veya fiziksel tacizin olmadığı 
bir çalışma ortamını geliştirir ve değer 
verir. Bu; ırk, renk, etnik köken, mezhep, 
soy, din, cinsiyet, cinsel eğilim, yaş, cinsiyet 
kimliği veya dışavurumu, ulusal köken, 
medeni hal, hamilelik, çocuk doğurma 
veya bununla ilgili medikal durum, genetik 
bilgi, askerlik hizmeti, medikal durum 
(eyalet veya yerel kanunlarca tanımlandığı 
şekilde), zihinsel veya fiziksel yetersizliğin 
oluşu, emeklilik durumu veya geçerli 
kanunlarca korunan diğer özelliklere 
ilişkin uygunsuz yorumları veya eylemleri 
içermektedir.

İş arkadaşım kendimi 
rahatsız hissetmeme neden 
olan ırkçı içerikli şakalar 
yapıyor. Ne yapmalıyım?

İş arkadaşınız şakalarının olumsuz bir 
çalışma ortamı yarattığının bilincine 
varmalıdır. Yapabildiğiniz takdirde 
iş arkadaşınıza durumu kendinizin 
izah etmesi önerilir. İş arkadaşınızla 
doğrudan iletişime geçseniz de 
geçmeseniz de durumu uygun 
önlemi alması beklenen yöneticinize 
bildirmelisiniz. Ayrıca, İnsan Kaynakları 
veya Uyumluluk Birimi ile iletişime 
geçebilirsiniz.

ABD de dahil olmak üzere 
cinsel tacizin pek çok ülkede 
kanunen yasak olduğunu 
biliyorum, ancak bu durum 
diğer ülkelerde nasıl?

Hepimiz diğer çalışanlar tarafından 
saygı gördüğümüz bir çalışma ortamına 
sahip olmalıyız. Pfizer’in ayrımcılık 
ve taciz ile ilgili politikaları dünyanın 
her yerinde geçerlidir. Ayrıca kendi 
bölgenizdeki geçerli yerel kanunlara 
da uymalısınız. Belirli bir davranışın 
ciddiyet ve saygınlık ortamına uygun 
olup olmadığına dair kaygılarınız olması 
durumunda yerel İnsan Kaynakları 
temsilcinize danışın.

hrsource.pfizer.com
policysource.pfizer.com
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Sanırım madde bağımlılığı 
sorunum var. Pfizer bana 
yardımcı olabilir mi?

Pfizer, sizi Pfizer çalışan yardım ve destek 
programlarının mevcut danışmanlık 
uzmanları ile iletişime geçerek yardım 
istemeniz konusunda teşvik etmektedir. 
Madde bağımlılığı problemi için gönüllü 
yardım istemeniz durumunda tedavi 
ve rehabilitasyon veya diğer yardım 
biçimlerinden yararlanmanız için onaylı 
bir izne (konumunuza bağlı olarak) 
çıkarılabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 
Pfizer Madde Bağımlılığını Önleme 
Politikasını inceleyin.

Bu politika, istihdam durumu oluşturan, 
istihdam kararları için esas alınan, 
korkutucu, saldırgan veya çirkin bir çalışma 
ortamı yaratan veya bireylerin çalışmasına 
makul olmayacak şekilde müdahale eden 
durumları yönetmek için uygulanmaktadır.

Taciz veya ayrımcılık eylemlerine katılan 
çalışanlar, istihdam sözleşmesinin 
feshedilmesi de (yürürlükteki kanuna tabi 
olarak) dahil olabilecek düzeltici önleme 
tabidir. Yöneticiler, taciz ve ayrımcılık 
içermeyen iş birimleri sürdürmekten 
sorumludur. Ayrıca Pfizer, misilleme 
içermeyen bir ortam sağlamakla 
yükümlüdür.

Herhangi bir ayrımcılık veya taciz 
yaşarsanız veya bundan haberiniz olursa, 
bunu bu Mavi Kitapta açıklananlar dahil 
olmak üzere kaygıların dile getirilmesi için 
mevcut pek çok kanaldan birini kullanarak 
bildirebilirsiniz.

Maddenin Kötüye Kullanımı

Madde bağımlılığı, işyerinde ciddi sağlık 
ve emniyet tehlikelerine yol açabilir. 
Çalışanların sağlığı için ve Şirket yararına 
madde bağımlılığı içermeyen bir ortam 
oluşturmayı taahhüt ederiz.

Pfizer’in resmi politikası ve yönetmelikleri 
bağışlayıcı ancak sıkıdır. İşyerinde yasadışı 
uyuşturucu maddelerin kullanılması, 
reçetesiz ve reçeteli ilaçlar dahil olmak 
üzere alkol ve diğer maddelerin suiistimali 
yasaklanmıştır. İşyeri, çalışanların zaman 
ve mekan göz önünde bulundurulmaksızın 
Pfizer’in işlerini yürüttüğü bir yer olarak 
tanımlanmaktadır.

Yerel kanunlara ve uygulamalara tabi 
olarak Pfizer istihdam öncesi uyuşturucu 
madde testlerini yapabilir ve çalışanlar, 
makul bir uyuşturucu bağımlılığı şüphesi 
uyandırabilecek olağandışı veya istikrarsız 
davranışlar sergilediklerinde testten 
geçirilebilir. Ek olarak, kanunen izin 
verilen durumlarda, çalışanlar rastgele 
seçimle gerçekleştirilecek bildirilmemiş 
testler dahil olmak üzere ek testlere tabi 
tutulabilir.

Kurumsal İnsan Kaynakları politikası 
için hrsource.pfizer.com adresini veya 
policysource.pfizer.com adresini ziyaret 
edin.

hrsource.pfizer.com
policysource.pfizer.com
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T O P L U M U M U Z  V E  H A L K

Bağlılığımız

Pfizer, iş yaptığımız topluluklara aktif bir şekilde katılmaya ve 
bunları geliştirmeye kendini adamıştır. Bugünün hızlı değişen 
global toplumunun bir üyesi olarak, toplumun gelişen ihtiyaçlarına 
uyum sağlamaya ve dünyamızın genel sağlık ve refahına katkıda 
bulunmak için çaba sarf ederiz. Bizim için ve bizimle çalışanların 
çevrelerinin, sağlıklarının ve güvenliklerinin korunması için çalışırız. 
Yerel yönetimlerle işbirliği yaparız, kamudan gelen sorgulara uygun 
biçimde yanıt veririz ve siyasi faaliyetleri sorumlu biçimde yürütürüz.

Toplumumuz 
ve Halk

CAMİAYA YÖNELİK 
Taahhüt

Faaliyet gösterdiğimiz her camiayı yaşamak ve  
çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmede aktif  
rol oynamaktayız ve bunun sürekli canlı tutulmasının 
işimizin sürdürülebilirliği üzerinde doğrudan etkisinin 
olduğunun bilincindeyiz.
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Başarıya Doğru Olanı 
Yaparak Ulaşmak: Kurumsal 
Sorumluluk 

Pfizer'de, topluma yardımcı olmanın 
hepimize faydalı olduğunun farkındayız. 
Bu, şirketimizi güçlendirir ve insanların 
yaşamlarını önemli ölçüde iyileştirmek 
için tedaviler sağlamak olan iş amacımızı 
yerine getirmeye yardım eder. İlaçlara ve 
sağlık hizmetine erişimi iyileştirmek için 
tasarlanan sorumlu iş faaliyetlerimiz ve 
sürdürülebilir sosyal yatırımlar yoluyla tüm 
dünyadaki insanların refahını iyileştirmeyi 
amaçlarız. 

Tamamlayıcı bilgiye, deneyime ve 
becerilere sahip seçkin kuruluşlar, 
hükümetler ve vakıflar ile ortaklık yaparak, 
global sağlık üzerinde sürdürülebilir ve 
anlamlı bir etki yapacak yanıtlar bulmaya 
çalışırız. Sosyal yatırımlarımız arasında 
şunlar bulunur:

◗◗ Çalışanları, sağlık hizmetinin 
sunulmasına anlamlı ve sistematik 
iyileştirmeler getirmek üzere uluslararası 
geliştirme kuruluşları ile kısa süreli 
burslara yerleştiren Global Sağlık 
Görevlileri ve Ekipleri; 
◗◗ Önlenebilir körlüğün dünyadaki başlıca 

nedenlerini ortadan kaldırmaya adanmış 
kamu-özel ortaklığı olan Uluslararası 
Trahoma Girişimi (International 
Trachoma Initiative - ITI) ve

◗◗ Eğitim, araştırma ve gelişmiş klinik 
hizmetler yoluyla HIV/AIDS, tüberküloz, 
sıtma ve ilgili hastalıkların sürdürülebilir, 
yüksek kaliteli bakımı ve önlenmesini 
sağlamak için Afrika'da sağlık sistemleri 
kapasitesini oluşturmayı amaçlayan 
Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü.

Kurumsal sorumluluk hakkında daha 
fazla bilgi için Pfizer Yıllık Raporuna 
başvurun veya www.pfizer.com/
responsibility adresini ziyaret edin.

www.pfizer.com/responsibility
www.pfizer.com/responsibility
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Çevre ve Sağlığın Korunması 
ve Güvenlik

Çevreyi koruma ve çalışanlarımızın, 
geçici çalışanların, ziyaretçilerin ve 
içinde çalıştığımız toplulukların sağlık ve 
güvenliğinin korunması önceliğimizdir ve 
Pfizer değerlerinin özüdür. Aşağıdakileri 
taahhüt ederiz:

◗◗ yürürlükteki çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği (environmental, health and 
safety - EHS) kanunlarına ve kurum içi 
standartların tümüne uyum sağlama;

◗◗ EHS performansımızı sürekli iyileştirme;

◗◗ yaşam döngülerinin tamamı boyunca 
ürünlerimizin EHS özelliklerini anlama;

Liderlik Taahhüdü 

Lider ve yöneticilerin 
bilgi paylaşımı ve 

olağanüstü bireysel 
çabayı ödüllendirme 

yoluyla çevresindekileri 
yetkilendirdiğine inanırız. 

Organizasyonumuzda 
her seviyedeki yöneticiye 

fırsatlar sunmak amacıyla 
çalışmaktayız. 

◗◗ tedarikçileri ve iş ortaklarını, güvenli 
ve çevreye saygılı operasyonlar 
yürütebilme yetkinliklerini göz önüne 
alarak seçme;

◗◗ çalışanlarımızı güvenli, çevresel 
olarak sorumlu biçimde çalışmak için 
yetiştirme, eğitme ve motive etme;

◗◗ kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla EHS 
hakkında açıklığı ve diyaloğu geliştirme 
ve riski, performansı ve ilerlemeyi 
bildirme.

Çalışanlar ve geçici çalışanlar şunlardan 
sorumludur:

◗◗ yürürlükteki EHS gerekliliklerini anlama 
ve bunlara uyma;

◗◗ kendi yöneticilerine veya yerel EHS 
ekibine işteki yaralanmaları ve 
hastalıkları ve çevre, sağlık ve güvenliği 
etkileyebilecek diğer konuları bildirme;

◗◗ potansiyel uyumsuzluğa ilişkin 
kaygılarınızı yöneticinize, yerel EHS 
ekibinize veya bu Mavi Kitapta 
açıklanan diğer bildirim yöntemlerinden 
yararlanarak bildirme.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği 
taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi 
için policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Politika 113'ü inceleyin; 
Pfizer'in EHS Standartları için  
ehs.pfizer.com adresini ziyaret edin.

policysource.pfizer.com
ehs.pfizer.com
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İdari Soruşturmalar: 
Bilgilendirme Talepleri veya 
Tesis Ziyaretleri

Pfizer ve iştirakleri, bilgilendirme talepleri 
veya tesis ziyaretleri ile ilgili olarak tüm 
devlet yetkilileri ile işbirliği yapacaktır. 
Rutin dışı bilgilendirme talebi veya 
tesis ziyaretine ilişkin olarak (ABD 
veya başka bir ülkeden) herhangi bir 
hükümet yetkilisinin sizinle iletişime 
geçmesi durumunda veya bir tesis 
ziyaretinde, Hukuk Biriminden ilgili bir 
kişiyi derhal bilgilendirmelisiniz. Kamu 
Davaları Grubunun (Hukuk Birimi) da 
bilgilendirilmesi gerekir. Ayrıntılar için 
602 sayılı Kurumsal Politikaya, yerel 
politikalara veya prosedürlere başvurun. 
Hukuk Birimi, her bir durumda hangi 
bilgilerin sağlanması gerektiğine karar 
verecektir. Şirket ve çalışanlarımız 
herhangi bir soruşturmanın konusu veya 
hedefi gibi görünüyor olmasalar bile rutin 
dışı talepler, Pfizer veya bireysel çalışanları 
hukuki veya cezai yükümlülük altına 
sokabilir.

Ayrıca fiziksel araştırmalar, hükümet 
yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 
baskınlar ve ayrıca “kritik” ters bulgu 
ve resmi uyarılara neden olan rutin 
dışı yönetmelik teftişleri, Danışılabilir 
Uyumluluk Sorunları (RCI) olarak 
kabul edilmektedir. Tüm RCI'lar derhal 
Uyumluluk Birimine bildirilmelidir.

Bilgi veya tesis ziyaretlerine ilişkin 
isteklere yanıt verme hakkında daha 
fazla bilgi için policysource.pfizer.com 
adresindeki Kurumsal Prosedür 602'yi 
inceleyin.

policysource.pfizer.com
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Medya, Analist, Yatırımcı ve 
Kamu Soruları

Pfizer; medya, finansal analist, yatırımcı 
ve diğer kamu mensuplarına doğru 
ve güvenilir bilgi sağlamaya kendini 
adamıştır. Tahmin, basın bültenleri, 
konuşma ve diğer yazışmalar da dahil 
olmak üzere tüm kamu açıklamaları; 
dürüst, doğru ve zamanında olacak ve 
gerçekleri temsil edecektir.

Global Medya İlişkileri ve Yatırımcı 
İlişkileri departmanlarında çalışanlar 
dışındaki çalışanların medya, finansal 
analist veya diğer kamu mensuplarından 
gelebilecek soruları yanıtlamaya yetkileri 
bulunmamaktadır. Medya ve kamudan 
gelen sorular için +1-212-733-1226 
numaralı hattan Global Medya İlişkileri 
Basın Odası veya analist ve yatırımcı 
soruları için de +1-212-733-2668 numaralı 
hattan Yatırımcı İlişkileri ile iletişime 
geçin. Bu, kişisel olarak, telefonda, yazılı 
olarak veya herhangi bir sosyal medya 
platformu kullanılmak suretiyle yapılsın 
ya da yapılmasın resmi ve gayri resmi 
bilgi taleplerini içermektedir. Ayrıca soru 
sahiplerini www.pfizer.com adresine de 
yönlendirebilirsiniz.

Maddi, halka açık olmayan bilgilerin 
işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Prosedür 604'ü inceleyin.

Siyasi Faaliyet

Pfizer çalışanlarını uygun olan ülkelerde 
seçim politikalarına katılmaya teşvik 
eder ancak bu tür faaliyetlerin kesinlikle 
bağımsız ve özel sıfatla ve Şirket adına 
olmaksızın gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Çalışanlar, Şirket çalışma saatlerinde 
kişisel siyasi faaliyet gösteremez veya bu 
amaçla Şirketin mallarını ve ekipmanını 
kullanamaz. 

Siyasi katkılar hakkında bilgi için 
policysource.pfizer.com adresindeki 
Kurumsal Prosedürler 802a ve 802b'yi 
inceleyin.

Bir muhabir beni aradı 
ve Şirket hakkında temel 
bilgileri araştırdığını söyledi. 
Muhabirin sorularını 
yanıtlayabilir miyim?

Basit sorular bile Global Medya 
Departmanına yönlendirilmelidir çünkü 
konuyla ilgili tüm gerçekleri bilmiyor 
olabilirsiniz. Doğru bilgi verseniz bile bu 
bilgilerin yanlış zamanda açıklanması, 
Şirketin planları ile ters düşebilir. Ayrıca 
açıklanan bilgilerin önemli içerikli bilgiler 
olması durumunda plansız ifşaat, 
mülkiyet kanunları kapsamında sorunlara 
yol açabilir. 

www.pfizer.com
policysource.pfizer.com
policysource.pfizer.com
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Kurumsal Politika ve Prosedürler ◗◗◗policysource.pfizer.com

Uyumluluk Birimi ◗◗◗◗corporate.compliance@pfizer.com

◗◗◗+1-212-733-3026

◗◗◗+1-917-464-7736 (güvenli faks)

◗◗◗235 East 42nd Street, New York, NY 10017 ABD

Uyumluluk Yardım Hattı ◗◗◗pfizer.alertline.com

◗◗Yerel numara için helpline.pfizer.com adresini 
ziyaret edin

Uyumluluk Birimi Web Sitesi ◗◗◗integrity.pfizer.com

İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti (“Mavi Kitap”), dünya çapında işlerimizi yapma şeklimizi düzenleyen  
Şirket politikaları ve yasal gereklilikler hakkındaki Pfizer kılavuzudur. Bu kitapçık, iş yaptığımız her yerde tüm çalışanlar  
için genel bir referanstır. İlgili tüm kanunları veya Şirket politikalarını açıklamaz veya münferit bir kanuna veya politikaya  
ilişkin tüm ayrıntıları vermez. Pfizer, sadece kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ve  
Mavi Kitap'ı revize etmeksizin her türlü politika, prosedür veya koşulu değiştirme, revize etme veya tadil etme hakkını 
saklı tutar. Mavi Kitap'ın içeriği, bir iş sözleşmesinin şartlarını teşkil etmemekte ve burada bahsedilen hiçbir husus, 
sürekli iş ilişkisini garanti etmemektedir, zira Pfizer'de çalışma isteğe bağlıdır. Mavi Kitap, yasal bir belge olmayıp 
sadece bilgilendirme niteliğindedir. Burada geçen bilgiler, Mavi Kitap'ın daha önceki baskılarını geçersiz kılmaktadır. 
Şirket dilediği zaman Mavi Kitap'ta yer alan bilgileri değiştirebilir, tek taraflı olarak kaldırabilir ve Mavi Kitap her şeyi 
içermemektedir. Mavi Kitap'ın Uyumluluk web sitesinden (integrity.pfizer.com) kolayca erişilebilen online sürümü, bu sürüm 
de dahil olmak üzere tüm basılı sürümlerinin yerine geçer. Basılı veya online olan Mavi Kitap'ta bulunan herhangi bir bilginin 
geçerli Pfizer politikalarından veya prosedürlerinden değişiklik göstermesi durumunda yasal politika ve prosedür belgeleri 
geçerli olacaktır.

İletişim Bilgileri

policysource.pfizer.com
mailto:corporate.compliance@pfizer.com
pfizer.alertline.com
helpline.pfizer.com
integrity.pfizer.com
integrity.pfizer.com
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