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Tüm Faaliyetlerimizde Mükemmellik Kültürü
CEO’nun mesajı
Celgene dürüstlük, doğruluk ve güvenilirlik temel ilkeleriyle kurulmuştur ve bu
ilkelere dayalı olarak büyümeye devam etmektedir. Faaliyetlerimizde ve iş yapış
şeklimizde en yüksek standartları yakalamaya çalışıyoruz. Bu ilkeler Celgene
Değerleri’nin dayanak noktasıdır ve İş Ahlakı ve Etiği Kurallarımızın (Code of
Business Conduct and Ethics) temelini teşkil eder.
Celgene’in faaliyet gösterdiği her yerde yasalara ve etik kurallarına bağlılığını
özetleyen Davranış Kuralları’nı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Bu kurallar Celgene kültürü, vizyonu, misyonu, değerleri ve iş yapış şeklimizin temelini oluşturan ilkeleri
desteklemektedir. Bu kuralları dikkatle ve gereken önemi göstererek okumanızı öneririm.
Bu kurallar zaten aşina olduğunuz birçok kurumsal politikamızın temel bileşenlerini tekrar dile getirmektedir.
Bu kurallar, politikalarımızla birlikte, sorunlar üzerinde düşünmenize ve doğru kararlar vermenize yardımcı
olacaktır. Unutmayın; doğru muhakeme yapmanın yerine hiçbir şey geçemez ve Celgene'de, başarılı olmanıza
yardımcı olacak uzman bir ekibe sahibiz. Emin olamadığınız herhangi bir konu veya sormak istediğiniz sorular
olursa yöneticinize, İnsan Kaynakları (Human Resources) temsilcinize, Global Uyumluluk (Global Compliance)
veya Hukuk (Legal) Departmanına ulaşmanızı öneririm.
En yüksek dürüstlük standartlarını belirleyerek ve dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarımızın bize duyduğu
güveni koruyarak, Celgene’in dünyanın her tarafında hastaların hayatını daha iyi hale getirme misyonunu ileri
taşımaya devam edeceğiz.

Mark Alles
İcra Kurulu Başkanı (Chief Executive Officer)

İçindekiler
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Giriş – Doğruluk Taahhüdümüz
Bu döküman, Celgene’in faaliyet gösterdiği
her yerde yasalara uygun ve etik davranışlarda
bulunma taahhüdünü özetlemektedir. Lütfen
bu kuralları hastalarımız, müşterilerimiz,
iş ortaklarımız, hissedarlarımız, devlet
kurumları, toplum ve çalışma arkadaşlarınızla
etkileşimleriniz için bir rehber olarak kullanın.
Bu kurallar tüm Celgene çalışanları ve yerel yasalarla izin
verilen durumlarda direktörler, yükleniciler, tedarikçiler
ve danışmanlar gibi çalışan dışı gruplar dahil, bizim
adımıza hareket eden herkes için geçerlidir.
Global bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz
her bölgedeki yasa ve yönetmeliklere uymakla
yükümlüyüz. Yürürlükteki yerel yasalara uyulmaması,
Celgene’in (ve ilgili çalışanlarının) para veya hapis
cezası almasına neden olabilir. Bu kurallarla ortaya
koyulan davranış standartlarının yerel yasaların
gerektirdiği davranış standartlarını aştığı bir durumla
karşılaşırsanız, bu kurallarda belirlenen daha yüksek
standardı izlemelisiniz. Bu kurallardaki bir gerekliliği
izlemenin yerel yasalarca yasaklandığına veya sizi ya da
Celgene’i herhangi bir bölgede yasal yükümlülük altına
sokacağına inanıyorsanız, lütfen Hukuk Departmanı’na
danışınız.

Bu kurallar belirli sorunları ele almanıza yardımcı
olmak için sizi daha ayrıntılı başka şirket politikalarına
ve prosedürlerine yönlendirecektir. Bu kurallar bir
kaynaktır ve diğer uyum kaynaklarının yerine geçmez.
Belirli bir konuya ilişkin sorunuz varsa, size destek
olması için mutlaka uygun bir şirket temsilcisi ile
iletişim kurmalısınız. Uygun kaynaklar arasında konuya
bağlı olarak yöneticiniz, İnsan Kaynakları temsilciniz,
Global Uyum Grubu veya Hukuk Departmanı
bulunabilir. Şüpheniz varsa, sorun!
Bu kurallar, değişen iş ve mevzuat ortamına uyum
sağlamak üzere gerektiğinde revize edilebilir.
Sizler herhangi önemli bir değişiklik olması halinde
bilgilendirileceksiniz ve revizyonlarla ilgili haberdar
olmanız beklenecektir. Bu kurallar tüm çalışanlara
dağıtılacaktır ve aldıkları, okuyup anladıkları ve
koşullarına uyacaklarını onaylamaları istenecektir. Bu
kurallar ayrıca çalışanlar dışındaki gruplara ve yasalarla
izin verilen durumlarda Celgene’in yerine hareket eden
diğer taraflara (direktörler, yükleniciler, tedarikçiler ve
danışmanlar gibi) da dağıtılacaktır. 

Bu Davranış Kuralları bir
iş sözleşmesi değildir.

İçindekiler
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Sorumluluklarımız
Şunları yapmaktan sorumlusunuz:

Yöneticiyseniz, şunları da yapmalısınız:

•	Bu kuralları ve tüm güncellemeleri okuyup anlamak.

•	Çalışanlarınızın soru sormasına ve endişelerini
ifade etmesine izin veren, yasalara uygun ve etik
davranışı desteklemeye yardımcı olan bir atmosfer
oluşturmak.

•	Bu kuralları hem özü hem de amaçlanan ilkesi
itibariyle izlemek.
•	Yapılacak doğru şeyin ne olduğundan emin
değilseniz yöneticinize, İnsan Kaynakları
temsilcinize, Global Uyum Grubu’na veya Hukuk
Departmanı’na sormak.

•	Sözlerinizle ve eylemlerinizle bu kurallara
bağlılığınızı göstermek.

•	Bu kurallarla ilgili olarak bildirilen herhangi bir ihlale
ilişkin herhangi bir dahili soruşturmada işbirliği
yapmak.

•	Gerekli uyum eğitiminin tamamlanmasını
desteklemek ve bu kurallara ve diğer Celgene
politikalarına uymanın önemini düzenli olarak
iletmek için ilave yollar aramak.

•	Diğer çalışanlara ve birlikte çalıştığımız yükleniciler,
tedarikçiler ve danışmanlara her zaman saygılı
davranmak.

•	Herhangi bir yasa ihlalini veya niteliği ya da kapsamı
itibariyle önemli diğer herhangi bir suistimali Hukuk
Departmanına derhal bildirmek.
•	Çalışanlarınızın (doğrudan veya dolaylı olarak
bildirerek) iyi niyetle yapılan ihlal bildirimleri için
herhangi bir misilleme ile karşılaşmayacaklarını
bildiklerinden emin olmak.

Yasaları, yönetmelikleri, kurumsal
politikayı ve/veya bu Kuralları ihlal ettiğine
inandığınız herhangi bir davranışı, Uyum
ve Etik Yardım Hattı dahil, bu Kurallarda
açıklanan kanallardan derhal bildiriniz.

Uyum ve Etik

İçindekiler
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Celgene’e ve Hissedarlarımıza
Karşı Sorumluluklarımız

Genel Açıklamalar ve Gizlilik
Temel İlkeler:
Hastalarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz dahil,
ister dahili ister diğerleri tarafından olsun, bize güvenle
sunulan bilgilerin gizliliğini korumalıyız. Herhangi
gizli bir bilginin izinsiz olarak ifşa edilmesi yasaktır.
Ayrıca, ister Celgene’e ister başka bir şirkete ya da
bireye özel olsun, gizli veya hassas şirket bilgilerinin,
sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek
için bilgiyi bilmesi gereken diğer çalışanlar hariç
Celgene dahilinde iletilmediğinden emin olmak için
ilgili önlemleri almalıyız.
Celgene dışındaki kişiler tarafından Celgene’e ilişkin
bilgiler bizden istenebilir. Sorumluluklarımızı yerine
getirmek için gerekli olmadıkça, sadece Celgene
tarafından yetkilendirilen sözcüler, Celgene içi
konuları Celgene dışındaki taraflarla konuşabilir veya
bu taraflara bilgi verebilir. Bu kural medya, pazar
profesyonelleri (hisse senedi analistleri, kurumsal
yatırımcılar, yatırım danışmanları, brokerlar ve satıcılar
gibi) ve hisse senedi sahiplerinden gelen Celgene’e
ilişkin sorgulamalar için geçerlidir. Bu nitelikte
sorgulamalar almamız halinde, yorum yapmayı
reddetmeli ve sorgulayanı Celgene’in Kurumsal İlişkiler
Departmanına yönlendirmeliyiz.

Geçmiş dönemdeki istihdam sırasında edinilen
ticari sırlar ve gizli bilgilerin hassasiyetine ilişkin
olarak da son derece duyarlıyız. Buna göre, önceki
işverenden edindiğiniz özel veya gizli materyaller ve
bilgiler ifşa edilmemeli, konuşulmamalı ve Celgene’e
getirilmemelidir.

Uygulamada Celgene:
•	Özellikle kamusal alanda, iletişim etkinliklerinizle
ilgili her zaman dikkatli olmalısınız. Celgene’in
gizli iş konularını herhangi bir kamusal alanda
konuşmayınız (ör. havaalanları, tren istasyonları,
otel lobileri vb.).

Referanslar:
•	Genel Açıklamalar
•	Sosyal Medya Politikası
•	Hisse Senedi İşlemleri Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Bir pazar araştırması anketine katılmamı ve Celgene hakkında birkaç basit soruyu cevaplamamı
isteyen bir e-posta aldım. Hatta, zaman ayırdığım için 100$ ödemeyi veya bu miktarı tercih ettiğim bir
yardım kuruluşuna bağışlamayı önerdiler. Ankete katılabilir miyim?
Y: Celgene hakkında bilgi isteyen bu tür gayrı resmi e-posta taleplerinin (veya telefon aramalarının)
güvenilirliğini onaylamak önemlidir çünkü bunlar Celgene hakkında pazar bilgisi edinmeye yönelik uygunsuz
çabalar olabilir. Ayrıca, bu gibi e-posta talepleri bilgisayar ağımıza zararlı virüsler bulaştırmaya yönelik kötü
niyetli çabalar da olabilir. Genel Açıklamalar bölümünde sağlanan bilgileri inceleyiniz ve bu gibi taleplere yanıt
vermeden önce uygun izinleri alınız.

İçindekiler
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Çıkar Çatışmaları
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Aldığımız aksiyonlar veya ilgilendiklerimiz işimizi
dürüst, objektif ve etkili bir şekilde gerçekleştirmemizi
zorlaştırdığında çıkar çatışmaları doğabilir.

•	Herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasını
yöneticinize açıklamalısınız.

Çıkar çatışmaları çok çeşitli şekillerde olabilir. İş
faaliyetleri, yatırımlar veya kişisel ilişkiler dışında,
uygunsuz veya ölçüsüz hediyelerin ve ağırlamaların
sunulması veya kabul edilmesinden çatışmalar
doğabilir. Gerçek çatışmalardan kaçınılmalıdır ancak
yalnızca çatışma görüntüsü dahi hastalarımızın,
çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer iş
ortaklarımızın bize duyduğu güveni zedeleyebilir.
Celgene’e katıldığımızda veya yeni bir çatışma olasılığı
oluşması halinde, herhangi bir potansiyel çıkar
çatışmasını açıklamalıyız.

•	Bir hediye vermeden veya almadan ya da iş
ortaklarımızla bir iş ağırlamasına katılmadan önce,
bunun yasalara uygun ve önemsiz değerde olup
olmadığını kendinize sorunuz.
•	Kamuya açıklanması halinde hediyenin veya
durumun Celgene açısından utanca neden olup
olmayacağını değerlendirmelisiniz.
•	Bir çıkar çatışmasının mevcut olup olmadığını
belirlemek her zaman kolay değildir. Potansiyel
bir çıkar çatışması sorununu her zaman Hukuk
Departmanı veya Global Uyum Grubu ile
paylaşabilirsiniz.

Referanslar:
•	Çıkar Çatışmaları Politikası
•	Sağlık Uzmanlarına Yönelik İkram ve Hediyeler

Sorular ve Cevaplar:
S:  Akşamları veya hafta sonları başka bir şirketin danışmanı olarak çalışmak bir çıkar çatışması mıdır?
Y:  Muhtemelen evet. Bir rakiple çalışıyorsanız veya Celgene ile bağlantılı bilgileri kullanıyorsanız bu bir
çatışmadır. Şirket dışı iş faaliyetleriniz işteki performansınızı veya belirli görevleri üstlenme becerinizi olumsuz
etkiliyorsa da bu bir çatışma oluşturabilir. Şirket dışı iş faaliyetlerinizi yöneticinize açıklamalı ve Çıkar Çatışmaları
Politikası’nda açıklanan şekilde uygun yazılı onayı almalısınız.
S:  Halihazırda çalıştığımız bir satıcı konferans kayıt ücretimi ve seyahat, otel ve yemek harcamalarımı
ödemeyi teklif etti. Bu bir çıkar çatışması mıdır?
Y:  Satıcı ile ilişkinin niteliğine bağlı olarak, bu bir çatışma oluşturabilir. Satıcının seyahat ve otel harcamalarınızı
ödemesine izin vermeden önce yöneticinizden onay almalısınız. Unutmayın, satıcıyla halen çalışıyor olsak dahi,
satıcı seyahat harcamalarınızı öderse, gelecekteki bir tarihte o satıcı ile çalışmaya devam etme kararının bu
durumdan etkilendiği düşünülebilir.

İçindekiler
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Şirket Varlıkları ve İletişim Araçlarının Kullanımı
Temel İlkeler:

Celgene Eylem Halinde:

İşlerimizi yapmak için Celgene tarafından sağlanan
varlıkları ve kaynakları kullanırız. Bilgisayarlar,
telefonlar, ekipmanlar, cihazlar ve ofis sarf
malzemelerinin tümü, görevlerimizi gerçekleştirmek
için ve pazardaki rekabet avantajımızı korumak için
gereklidir.

Genel olarak, Celgene varlıklarını kullanırken
sağduyulu olunuz. Örneğin:

Genel kural olarak, şirket varlıkları iş amaçlı kullanılmalı
ve kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Bilgisayarları
ve iletişim araçlarını, bu gibi bir kullanım herhangi
bir Celgene politikasını ihlal etmedikçe veya iş
verimliliğimize etki etmedikçe, kişisel amaçlar için de
kullanabiliriz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yasa ve
yönetmelikleri tarafından yasaklanmadıkça, Celgene,
her zaman tüm Celgene varlıklarını inceleme, izleme
ve gözden geçirme hakkını saklı tutar.

•	Kısa bir kişisel telefon görüşmesi yapmak
kabul edilebilir, ancak yurtdışıyla kişisel telefon
görüşmeleri yapmak kabul edilemez.

Celgene IT kaynaklarını, IT Uygun Kullanım ve IT
Güvenlik Politikası’na uygun şekilde kullanırız.

•	Kişisel faturanızın bir kopyasını almak için
departmanın fotokopi makinesini kullanmak kabul
edilebilir, ancak bir okul etkinliği için çok sayıda
broşür kopyalamak kabul edilemez.

•	Herhangi bir uygunsuz veya rahatsız edici materyali
göndermek ya da almak için telefonunuzu veya
bilgisayarınızı kullanmanız asla kabul edilemez.

Referanslar:
•	IT Uygun Kullanım Politikası
•	IT Güvenlik Politikası

Şirket dışı bir iş faaliyeti için
Celgene varlıklarının kullanılması
asla kabul edilemez. İkinci bir işi
yürütmek için şirket bilgisayarını
kullanamazsınız.

Sorular ve Cevaplar:
S:  Çalışırken internetten alışveriş yapmaya izin verilir mi?
Y:  Evet, verimliliğinizi olumsuz etkilemediği sürece iş yerinde bilgisayarın sınırlı ve küçük oranda kişisel amaçlarla
kullanımına izin verilir. Örneğin, bunu öğle arasında yapabilirsiniz.

İçindekiler
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Her gün… yaptığı
her şeyin merkezinde
hastaları tutmak için
çabalayan bir şirket.

Kayıtların Tutulması ve Bilgi Yönetimi
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Celgene belirli kayıtların gereken süre boyunca
tutulmasına ilişkin yasal yükümlülüklere tabidir ve
yükümlülüklerimizi yansıtan politikalar, prosedürler
ve saklama takip programları oluşturmuştur. Bazı
durumlarda, belirli iş ihtiyaçlarının gereği olarak
saklama süresini uzattık. Bu programlar zorunludur
ve izlenmesi gereklidir.

•	Sorumluluğunuz kapsamındaki kayıtlara ve
belgelere ilişkin saklama programları hakkında bilgi
sahibi olmalısınız.
•	“Yasal saklama” kapsamında olan veya düzenleyici
bir kurum ya da devlet kurumu tarafından talep
edilen herhangi bir kaydı asla atmamalı, imha
etmemeli veya değiştirmeye çalışmamalısınız.

Potansiyel yasal taleplerle veya hükümet
soruşturmalarıyla karşılaştığımızda, Kayıt
Yönetim Politika’mız, yasal talebin veya hükümet
soruşturmasının süresi boyunca ilgili kayıtları
tutmamızı gerektirir. Bu gibi bir “Yasal Saklama” gerekli
olduğunda, Hukuk Departmanı ilgili çalışanlara
talimatlar gönderir.

Referanslar:
•	Kayıt Yönetim Politikası
•	IT Güvenlik Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Bazen eve iş götürüyorum ve evimdeki kişisel bilgisayarımda çalışıyorum. Bazı kayıtları ve belgeleri
yedek olarak kişisel bilgisayarımda tutabilir miyim?
Y:  Herhangi bir Celgene kaydını veya belgesini yedek olarak evinizdeki bilgisayarınızda saklamanız yasaktır.
Çalışma taslağı olarak herhangi bir Celgene belgesini evinizdeki bilgisayarınıza indirirseniz, taslakla işiniz biter
bitmez bu belgeleri sildiğinizden emin olunuz.

İçindekiler
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Defterlerin ve Tutulan Kayıtların Doğruluğu
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Tüm Celgene finansal bilgileri doğru , eksiksiz olmalı ve
yanıltıcı olmamalıdır.

•	Finansal işlemleri doğru şekilde raporlamak ve
kaydetmek sizin sorumluluğunuzdur.
•	Herhangi bir finansal yolsuzluğun farkına varırsanız
yöneticinize, Hukuk Departmanına, Global Uyum
Grubu’na veya Uyum ve Etik Yardım Hattı’na derhal
bildirmelisiniz.
•	Tedarik ve harcama raporlama prosedürleri ve
politikaları hakkında bilgi sahibi olunuz.

Yönetimden finansal sonuçların uygunsuz
raporlanmasına ilişkin gelen her tür baskıyı
derhal bildiriniz. Uyum ve Etik Yardım Hattı’nı
veya herhangi başka bir bildirim kanalını
kullanabilirsiniz.

Referanslar:
•	Tedarik Politikası
•	Seyahat ve Eğlence Politikası
•	İmza Yetkisi Politikası
•	Kayıt Tutma Politikası

S:  Çalışırken internetten alışveriş yapmaya izin verilir mi?
Y: Evet, verimliliğinizi olumsuz şekilde etkilemediği sürece iş yerinde bilgisayarın sınırlı ve olası kişisel kullanımına
izin verilir. Örneğin, bunu öğle arasında yapabilirsiniz.

İçindekiler
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Hisse Senedi İşlemleri
Temel İlkeler:
Celgene hisse senetlerini almak ve satmak için adil
ve açık pazarları desteklemeye kararlıyız. Hisse
Senedi İşlemleri Politikamız’da açıklanan belli sınırlı
durumların dışında, Celgene’in hisse senetlerinden
veya kamuya açık olmayan maddi bilgiye sahipken
başka herhangi bir şirketin hisse senetlerinden biriyle
ilgili alış, satış veya herhangi başka bir işleme dahil
olamayız (Celgene adi hisse senetleri ve çalışan hisse
seçenekleri ve kısıtlı hisse birimleri dahil). Maddi bilgi,
mantıklı bir yatırımcının yatırım kararı verirken önemli
olarak değerlendireceği herhangi bir bilgidir.
Ayrıca, kamuya açık olmayan maddi bilgileri meşru iş
nedenleri ve uygun yönetim izni olmaksızın Celgene
içindeki ve dışındaki taraflara açıklamamız yasaktır.
Buna “tüyo vermek” denir.
Celgene (veya başka bir şirket) hakkında kamuya açık
olmayan maddi bilgiye sahipsek, bilginin kamuya
açıklanmasından sonra yeterli süre geçinceye dek
(genelde bir tam işlem günü) Celgene’in (veya başka
bir şirketin) herhangi bir hisse senediyle ilgili işlem
yapamayız.

Sizin (ve eşiniz ve ailenizden herhangi birinin),
belirlenen “yasaklı dönemler” sırasında Celgene hisse
senetleriyle işlem yapması yasaktır. Tipik olarak,
bu gibi “yasaklı dönemler” Celgene’in mali çeyrek
döneminin kapanışında başlar ve o çeyrek dönem için
Celgene’in kamu kazançları duyurulduktan bir tam
gün sonra biter. Celgene iş koşulları gerektirdikçe ek
“yasaklı dönemler” başlatabilir.
Hisse Senedi İşlemleri Polikamız’ın ihlali, istihdamın
feshi dahil şirket tarafından disiplin cezası ile
sonuçlanabilir. Ayrıca, hisse senedi yasalarının ihlali
para ve hapis cezalarıyla sonuçlanabilir.
Hisse senedi alışı veya satışının Hisse Senedi İşlemleri
Politikamız’ı ihlal edip etmediği hakkında herhangi bir
sorunuz olursa, departman yöneticinize veya Hukuk
Departmanına danışmalısınız.

Sorular ve Cevaplar:
S:  Celgene’in Hisse Senedi İşlemleri Politikası diğer şirketlerin hisse senetleriyle ilgili işlemler için
geçerli midir?
Y:  Evet. Örneğin, sözleşmeli bir üreticiyle çalışıyorsanız ve işlerini başka alanlara genişletme planlarını öğrenip
bu bilgiye dayanarak o şirketin hisselerini satın alırsanız, bu bilgi maddi bir bilgiyse ve kamuya açıklanmamışsa,
bu “içeriden bilgi ticareti” olabilir.

İçindekiler
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Hisse Senedi İşlemleri (Devamı)
Uygulamada Celgene:
•	Kamuya açık olmayan maddi bilgileri,
meşru iş nedenleri olması ve bilginin yanlış
kullanılmadığından emin olmak üzere uygun
adımların (gizlilik anlaşması gibi) atılması durumu
hariç, Celgene dışındaki taraflara iletmemelisiniz.
•	Bilginin maddi olup olmadığına veya kamuya
açıklanıp açıklanmadığına ilişkin şüphe varsa, Mali
işler Sorumlusu, CFO veya avukata danışmadan bu
bilgiyi işlemeyin, paylaşmayın veya konuşmayın.
•	İçeriden bilgi ticareti riskini en aza indirmek için,
çalışanlar Celgene hisseleri ve opsiyonları için Kural
10b5-1 ticari işlemler plan’ını uygulamaya koyabilir.
Daha fazla bilgi Hisse Senedi İşlemleri Politikası’ndan
ve Hukuk Departmanından temin edilebilir.

Hisse Senedi İşlemleri Politikamız Celgene
hisselerinin kasa hesabında ipotek edilmesini
veya tutulmasını; Şirket hisse senetleri
üzerinde borsada işlem gören opsiyonlar,
borçlar, çift ikramiyeli işlemler veya benzeri
araçlar (çalışan hisse opsiyonları hariç) gibi
yardımcı teminatlarda işlem yapılmasını ya da
Şirket hisse senetlerinin CFO veya belirlenmiş
diğer kişinin önceden yazılı izni olmadan
“önceden” satılmasını yasaklar.

Referanslar:
•	Hisse Senedi İşlemleri Politikası

•	Yöneticiler, direktörler ve bazı diğer çalışanlar için daha
katı standartlar geçerli olabilir. Hisse senedi işlemleri
yapmadan önce ön izin prosedürlerine ilişkin daha
fazla bilgi için Hisse Senedi İşlemleri Politikası’na
bakmalısınız.

İçindekiler
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Sosyal Medya
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

“Sosyal Medyanın” kullanımının hem kişisel hem de
işle ilgili bilgi alışverişi için geniş ölçüde kullanılmaya
başlandığının farkındayız. Ancak, özel olarak izin
verilmedikçe, bizler Celgene ile ilgili, mevcut veya
potansiyel ürünlerine, çalışanlarına, iş ortaklarına,
müşterilerine, hizmetlerine ya da rakiplerine ilişkin
herhangi bir iş iletişimi konusunda sosyal medyayı
kullanmamalıyız. Kişisel Sosyal Medya iletişimlerine
dahil olduğumuzda dahi, Celgene’i temsil edemeyiz
veya Celgene adına iletişim kurduğumuz izlenimini
oluşturamayız. Şirket içi blogları ve Celgene Sosyal
Medya işbirliği sitelerini kullandığımızda, bu platformlar
üzerinde iş arkadaşlarımız ile etkileşim kurarken bu
Davranış Kurallarındaki diğer bölümlere uymalıyız.

•	Celgene’in Sosyal Medya Politikası, Celgene’i Sosyal
Medya platformları ve hesapları üzerinde temsil
etmek ve Celgene ürünleri ve terapötik alanları
hakkında konuşmak üzere “Sosyal Medya Topluluğu
Müdürleri” atanmasını sağlar.
•	Celgene’in sahip olduğu logoları ve ticari markaları
kullanamazsınız.
•	Celgene e-posta hesabını kişisel Sosyal Medya
iletişimleri için kullanamazsınız.
•	Ürünlerimizin güvenliliği hakkında Sosyal Medya
üzerinde bilgilere rastlarsanız, Yan Etki ve Advers
Olay bildirim prosedürlerimizi izleyiniz.
•	LinkedIn veya Facebook gibi profesyonel veya
sosyal ağ oluşturma siteleri üzerinde profilinizin
parçası olarak Celgene ile ilişkinize yer verebilirsiniz.

Gizli veya kamuya açık
olmayan maddi bilgileri sosyal
medya kanalları üzerinden
açıklayamayız.

Referanslar:
•	Sosyal Medya Politikası

Sorular ve Cevaplar:

•	Çıkar Çatışmaları

S:  Bloglar veya Sosyal Medya platformları üzerinde Celgene veya ürünlerimiz hakkında yanlış bilgiler
gördüğümde gerçekten rahatsız oluyorum. Bu yanlış bilgileri düzelten bilgileri göndererek bunlara yanıt
verebilir miyim?
Y:  Hayır. İyi niyetli bile olsanız, düzeltme göndermeyiniz. Sadece yetkili Celgene sözcüleri ve “Sosyal Medya
Topluluğu Müdürleri” Sosyal Medya üzerinde Celgene hakkındaki bilgileri yayınlayabilir veya düzeltebilir. Böyle bir
yanlış bilgi gördüğünüzü Celgene’in Sosyal Medya Topluluğu Müdürü ünvanlı yetkililerine bildirmelisiniz.
S:  Celgene haberlerini ve bilgilerini Sosyal Medya hesaplarımda paylaşabilir miyim?
Y:  Herhangi bir Celgene Sosyal Medya hesabını izlemenize/hesaba abone olmanıza izin verilmektedir (ör. @Celgene
Twitter veya Celgene YouTube sayfası).  Ayrıca, Celgene ürünlerinin endikasyon dışı herhangi bir kullanımını veya
araştırma aşamasındaki tedavileri içermemesi ve herhangi bir Celgene Sosyal Medya içeriğini değiştirmemeniz veya
bunlara yorum veya içerik eklememeniz şartıyla, Celgene Sosyal Medya hesabından bir içerikle ilgili olarak tekrar
tweet’leme, beğenme, sık kullanılanlara ekleme, işaretleme, paylaşma gibi işlemler yapabilirsiniz.

İçindekiler
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Birbirimize ve Toplumumuza
Karşı Sorumluluklarımız

Ayrımcılık veya Taciz
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Çalışanlarımızın farklılıklarına değer veririz ve fikirlerin
karşılıklı güven, dürüstlük ve saygı çerçevesinde
özgürce ifade edilebildiği bir iş yeri yaratmak ve
sürdürmek için çalışırız. Irk, ten rengi, din, inanç,
cinsiyet, yaş, milliyet ve etnik köken, cinsel yönelim,
engellilik, askerlik durumu, medeni hal veya hukuki
olarak korunan herhangi bir durumu temel alan
önyargı veya ayrımcılık, iş uygulamalarımızda yer
almamalıdır. Bu, yeni çalışanların işe alımı, eğitim,
geliştirme, ücretlendirme, terfi, alt pozisyona indirme,
transfer ve istihdamı sonlandırma dahil istihdamın tüm
aşamaları için geçerlidir. Çalıştığımız yerden bağımsız
olarak Celgene, ayrımcılığı ve tacizi yasaklayan
standartlarımızı ihlal eden uygulamalarda bulunan
çalışanlara karşı ilgili disiplin cezasını uygular. Celgene,
birlikte çalıştığımız direktörler, yükleniciler, tedarikçiler
ve danışmanlar gibi iş yeri çalışanlarımızın dışındaki
kişiler için de aynı yüksek standartlara uyulmasını
sağlamak için çalışır.

•	Çalışma arkadaşlarınızın farklılıklarına ve
çeşitliliğine değer veriniz ve saygı gösteriniz
•	Ayrımcılık ve taciz içermeyen bir iş ortamı
oluşturunuz.
•	Performansa ve iş performansıyla ilgili faktörlere
göre, çalışanlara fırsatlar sağlayınız.
•	Taciz ve/veya ayrımcılığı yöneticinize, departman
yöneticinize, İnsan Kaynakları’na veya Uyum ve Etik
Yardım Hattı’na derhal bildirmelisiniz.

Sorular ve Cevaplar:
S:  Bir satıcının temsilcisi cinsiyeti temel alan bir espri yaptı. Kaba olmak istediğini sanmıyorum ancak
toplantıda başka Celgene çalışanları vardı. Olayı bildirmeli miyim?
Y:  Evet. Celgene hiçbir tür ayrımcılık ve taciz içermeyen bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmiştir. Taciz
amacı taşımasalar bile şakalar da buna dahildir. Bu olayın yöneticinize veya İnsan Kaynakları’na bildirilerek
incelenmesi ve ilgili adımların atılması sağlanmalıdır.
S:  Bir iş görüşmesi sırasında aday, iki küçük çocuğu olduğundan bahsetti. Pozisyonun fazla mesaiyi
gerektirdiğini bildiğimden, ona çocuk bakımını nasıl düzenleyeceğini sordum. Buna izin verilir mi?
Y: Hayır. İşe alım kararı verilirken medeni hal, ebeveynlik durumu ve hamilelik gibi faktörler değerlendirilemez.
Ancak, fazla mesai yapabilmenin pozisyonun beklentisi olduğunun ifade edilmesine ve bunun, aday için sorun
olup olmayacağının sorulmasına izin verilir.
S:  Kısa süre önce düzenli iş sorumluluklarımdan birini gerçekleştirmemi zorlaştıran tıbbi bir rahatsızlığım
olduğu teşhis edildi. Ne yapmalıyım?
Y:  Celgene gerekli niteliklere sahip engelli bireylere makul kolaylıklar sağlamayı taahhüt etmiştir. Yöneticinizi,
İnsan Kaynakları temsilcinizi veya İş Sağlığı Hemşiresi’ni, sizinle olası kolaylıkları konuşabilmeleri için
durumunuzdan haberdar etmelisiniz.

İçindekiler
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Veri Gizliliği ve Kimlik Bilgisi İçeren Bilgiler
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Çalışanlardan ve tüketiciler, sağlık uzmanları,
klinik araştırma gönüllüleri ve hastalar dahil işimizi
yürütmek için ilişki kurduğumuz bireylerden alınan,
kimlik bilgisi içeren hassas kişisel bilgiler dahil olmak
üzere kişisel bilgileri koruma sorumluluğumuz
vardır. Bu bilgiyi işlerken ilgili yasalara uygun olarak
gizliliğini ve güvenliğini korumaya özen gösteririz.
Kişisel bilgilerin ve hassas kişisel bilgilerin gizlilik ve
güvenliğini korumanın global bir konu olduğunun ve
farklı ülkelerin ve kültürlerin neyin, ne kadar güvenli
şekilde ve hangi maliyetle korunacağı konusunda farklı
beklentilerinin olduğunun farkında olmalıyız.

•	Kişisel bilgileri sadece meşru iş amaçları için
toplayınız ve yalnızca gerekli olduğu sürece
saklayınız.
•	Kişisel bilgilere erişimi, bilgiyi alması gereken
kişilerle kısıtlayınız.
•	Kişisel bilgileri korumak için uygun önlemleri alınız.
•	Kişisel bilgileri içeren kayıtları Celgene politikaları
ve prosedürlerine uygun olarak düzgün bir şekilde
imha ediniz.

Referanslar:
•	Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası
•	Kayıt Yönetim Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Eve giderken bir mağazaya girdim ve dizüstü bilgisayarım arabamdan çalındı. Bu bir sorun mu?
Y:  Muhtemelen evet. Dizüstü bilgisayarınız kimlik bilgisi içeren bilgiler içeriyorsa, bir veri güvenliği ihlali olarak
değerlendirilebilir ve ifşa bildirimleri ve hatta iyileştirme eylemi gerektirebilir. Bilgileri dizüstü bilgisayarınıza
kaydetmediyseniz bile, dizüstü bilgisayarınızda bulunan e-postalara ekli olarak bulunabilir. İlgili sonraki adımları
belirlemek için derhal Hukuk Departmanı ve IT Yardım Masası ile iletişim kurmalısınız.

İçindekiler
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Sağlık ve Güvenlik
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Celgene, Küresel Çevre Sağlığı ve Güvenliği (ÇSG)
misyonu kapsamında, iş ve çevre risklerini etkili şekilde
en aza indiren ÇSG programlarında global liderlik
için özenle çalışmaktadır. Çalıştığımız ülkelerdeki
yürürlükteki yönetmeliklere uyarak, çalışanlarımızı
eğiterek, yaralanmaların olmadığı bir iş yeri için
çalışarak ve uygun olduğunda risk kontrolü önlemlerini
uygulayarak, tesislerimizdeki tüm çalışanlarımız
ve ziyaretçiler için güvenli, sağlıklı ve çevreye karşı
sorumlu bir iş yeri sağlamayı arzularız.

•	Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için
tüm politikalara ve prosedürlere uymalısınız.

Materyallerimizden ve ürünlerimizden bazıları yanlış
kullanıldığında toksik sonuçlar (doğum kusurları
gibi) oluşturma potansiyeline sahip olduğundan
özel önlemler alınması gerektiğinin de bilincindeyiz.
Mühendislik modifikasyonlarının, kişisel koruyucu
ekipmanların, eğitimin, belirlenmiş uygulamaların
ve prosedürlerin kullanımı yoluyla, sürekli olarak
bu riskleri en aza indirmek için çalışıyoruz. Celgene,
gerçek bir mesleki yetersizlik mevcut olmadıkça ve
yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler tarafından
belirtilen şekilde, herhangi bir çalışanının cinsiyet
veya hamilelik durumuna dayalı olarak iş görevini
gerçekleştirmesini yasaklamaz.

•	Üreme Sağlığı Tehlikesi Anket’ini tamamlamalı
ve Celgene İş Sağlığı Merkezi’ne göndermelisiniz.
Tarafınıza ÇSG ile gizli bir danışmanlık verilecektir.

•	Her bir Celgene lokasyonunda uygun hizmetleri
sağlamak üzere yetkin bir iş sağlığı merkezi için bir
işleyiş oluşturmalı ve sürdürmelisiniz.
•	Hamile olan, aile planlamasına dahil olan veya
üreme sağlığı hakkında endişeleri olan herhangi
bir çalışan veya yüklenicinin, uygun şekilde bir İş
Sağlığı Merkezi’ne ve ÇSG Departmanına danışma
seçeneği vardır.

Referanslar:
•	Üreme Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Ek bilgileri nereden alabilirim?
Y:  Celgene İş Sağlığı Merkezi, İnsan Kaynakları, ÇSG ve/veya özel doktorunuz ile iletişim kurabilirsiniz.

İçindekiler
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Celgene’in yaptıklarının
merkezinde, hastalara
hizmet tutkusu yer alır.

Mahrumiyet ve Uygun Olmayan Kişi Kısıtlamaları
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Celgene’in faaliyet gösterdiği her bir ülkede devletin
sağlık hizmetleri programlarına ilişkin yasalarına
uymalıyız.

•	Halihazırda ABD federal sağlık hizmetleri
programlarından ihraç edilmiş, askıya alınmış,
uzaklaştırılmış, mahrum edilmiş veya başka şekilde
bunlara katılmaya uygun olmayan ve Celgene’de
çalışmak isteyen herhangi bir kişinin farkına
varırsanız, bu bilgiyi derhal Hukuk Departmanına
ve İnsan Kaynakları temsilcinize veya işe alım
yöneticinize açıklamalısınız.

Bizim veya Celgene adına hareket eden herhangi
birinin, devletin sağlık hizmetleri programına veya
klinik araştırmaya dahil olmasını engelleyebilecek
herhangi bir bilgiyi açıklamak sorumluluğu vardır.
Kısıtlamalar, mahrumiyeti veya ihracı ya da belli bir rolü
gerçekleştirmek veya yasal gereklilikleri karşılamak
için gerekli ilgili lisansın olmamasını içerebilir. Celgene
çalışanları, yöneticileri, direktörleri ve şirket dışı sağlık
uzmanlarını –uygun olmama açısından izleme hakkını
saklı tutar.

İçindekiler
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Siyasi Faaliyet
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Pek çok ülkenin yasaları şirketlerin siyasi partilere ve
adaylara destek vermesini yasaklar veya bu konuda
katı sınırlar belirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde,
bazı eyalet yasaları federal yasalardan daha kısıtlayıcı
olabilir. Celgene siyasi faaliyetlere katılmanızı destekler,
ancak bunu Celgene adına değil kendi adınıza
yapmalısınız.

•	Celgene Şirketi Siyasi Eylem Komitesi Yönetim
Kurulu (Celgene PAC) tarafından açıkça izin
verilmediği sürece, Celgene adına herhangi
doğrudan veya dolaylı bir siyasi destekte
bulunmayınız veya harcama yapmayınız.
•	Celgene’in zamanını, malını, parasını veya
ekipmanını kişisel siyasi faaliyetleriniz için
kullanmayınız.

Referanslar:
•	Siyasi Katılım ve Lobicilik Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S: Yerel siyasi partim için fon oluşturma ekibinde yer alıyorum. Destek toplamak için çalışma saatleri
içinde iş arkadaşlarımla konuşabilir miyim ya da iş bilgisayarımdan e-postalar gönderebilir miyim?
Y: Hayır. Siyasi faaliyetin Celgene tarafından desteklendiğine ilişkin yanlış bir izlenim uyandırabileceğinden,
çalışma saatleri içinde destek isteyemezsiniz ve iş bilgisayarınızı veya e-posta adresinizi bu amaç için
kullanmamalısınız.

İçindekiler
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Sürdürülebilirlik ve Çevreye Uyum
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Faaliyetlerimizin her aşamasında toplumumuzun ve
işimizin etkilediği insanların refahını, sürdürülebilirlik
ilkelerini ve iyi çevre uygulamalarını destekleriz.
Çalışanlarımız ve hizmet ettiğimiz hastalar adına
iş performansımızı ve çalışmalarımızı geliştirirken
çevresel etkimizi azaltmaya özen gösteriyoruz. Celgene
biyofarmasötik sektöründe çevresel sürdürülebilirlik ve
denetim için mükemmellik standardına ulaşmak üzere
çaba sarfetmektedir.

•	Enerji ve kaynakların korunması, atıkların
azaltılması, geri dönüştürme ve geri dönüştürülmüş
ve yenilenmiş ürünlerin kullanımını hedefleyen
Celgene programlarına katılınız.
•	Atmosfere, toprağa veya suya potansiyel zararlı
salımlar dahil tüm çevresel olayları bir ÇSG veya
tesis temsilcisine derhal bildiriniz.
•	Şirket içi soruşturmalarda ve çevresel bir olaya
ilişkin düzeltici eylemlerde tam işbirliği yapınız.

Celgene’in sürdürülebilirlik
uygulamalarını nasıl geliştirebileceği
hakkında herhangi bir fikriniz varsa
tesis yönetimi veya ÇSG ile iletişim
kurunuz.

Referanslar:
•	Sürdürülebilirlik ve Çevreye Uyum Politikası
•	Celgene Kurumsal Sorumluluk Raporu

İçindekiler
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Pazarda Doğruluk

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Temel İlkeler:
Celgene’de rüşvete asla izin verilmez. Bu ilke, yerel
kültüre göre ya da bir devlet memuru, sağlık uzmanı
veya ticari müşteriyle çalışmamıza göre değişmez.
ABD Dışişleri Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA),
İngiltere Rüşvet Yasası ve faaliyet gösterdiğimiz tüm
bölgelerdeki benzer yasalar dahil, yürürlükteki tüm
yolsuzlukla mücadele yasalarını izlemeliyiz.

Önemli Tanımlar:
Devlet Memurları

Uygulamada Celgene:

Devlet memurları siyasi partilerle veya devlet
daireleriyle sınırlı değildir.  Doktorlar, hemşireler ve
diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları gibi, devletin sahip
olduğu varlıkların ve kuruluşların çalışanları “devlet
memuru” olarak değerlendirilebilir.

Bu, şunları yapamayacağınız anlamına gelir:

Rüşvet veya Komisyon

•	İş almak veya devam ettirmek, geri ödeme onayı
almak, avantajlı fiyat almak veya Celgene’in ticari
çıkarlarını artırmak için, bir devlet memurunu veya
ticari müşteriyi uygun olmayan şekilde etkilemek
üzere doğrudan veya dolaylı olarak komisyon, ödül,
ödeme veya değerli herhangi bir şey teklif etmek
veya vermek.

“Rüşvet” veya “komisyon”, bir karara uygunsuz
şekilde etki etmek veya iş almak ya da tutmak
amacıyla yapılan herhangi bir değerdeki ödemedir
ve para, hediye, hizmet, staj, tatil veya ağırlama
şeklinde olabilir. Bir “komisyon” işi vermenin ödülü
olarak, ödemenin sözleşme dışında kısmi iadesini
de içerebilir. İster doğrudan ister dolaylı yapılsın,
rüşvet ve komisyonun kesinlikle yasak olduğunu
unutmayınız.

•	Celgene’in işleri ile bağlantılı olarak doğrudan veya
dolaylı olarak komisyon, ödül veya başka bir ödeme
istemek, kabul etmek veya almayı onaylamak.

Referanslar:
•	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
• SOP-ABAC Üçüncü Taraf Durum Tespiti

İster doğrudan ister
dolaylı yapılsın, rüşvet ve
komisyonun kesinlikle yasak
olduğunu unutmayınız.

Kolaylaştırıcı Ödeme
Kolaylaştırıcı ödemeler, düşük düzeydeki devlet
memurlarına veya çalışanlara, telefon, su veya elektrik
hizmetleri sağlamak gibi rutin devlet işlemlerini
hızlandırmaları için verilen küçük miktarda paralar
veya hediyelerdir. Bazen “yağ çekme” ödemeleri
olarak da ifade edilen bu ödemelere diğer örnekler
kargo yükleme ve boşaltımını kolaylaştırmak veya
vizeleri ve çalışma emirlerini işleme koymak ya da
gümrük yetkilileri ile çalışılırken yapılan ödemeleri
içerir. Celgene bu kolaylaştırıcı ödemeleri yasaklar.

İçindekiler
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Antitröst ve Rekabet Yasaları
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki antitröst ve
rekabet yasalarına uymalıyız. Bu yasalar iş rekabetini
uygunsuz şekilde kısıtlayan herhangi bir anlaşmayı
ve uygulamayı yasaklayarak tüm şirketler için adil ve
eşit bir faaliyet alanı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Antitröst ve rekabet yasalarının ihlalleri hem Celgene
hem de Celgene çalışanları ve yüklenicileri için ağır
cezalara yol açabilir.

Antitröst ve rekabet yasaları genelde karmaşıktır
ve ülkeden ülkeye değişir. Antitröst ve rekabet
yasalarına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, derhal
Hukuk Departmanı ile iletişim kurunuz. Rakiplerle
aşağıdakilere ilişkin sözleşmeler veya düzenlemelere
dahil olmamalısınız:

Endüstri birliği toplantılarına katılırken
özel özen göstermeliyiz. Yasaklı bir konu
hakkında bir konuşma olursa, sohbeti veya
toplantıyı derhal durdurmalı, konuşmaya
dahil olamayacağınızı açıklamalı ve
toplantıdan ayrılmalısınız. Konuyu en kısa
sürede Hukuk Departmanına bildirmelisiniz.

•	Fiyatlandırma, ihaleye fesat karıştırma veya
pazarları, bölgeleri veya müşterileri bölüşme veya
tahsis etme veya
•	Müşterilerimizi veya tedarikçilerimizi boykot etme
faaliyetleri.

Sorular ve Cevaplar:
S:  Kısa süre önce bir meslek odası grubu tarafından desteklenen bir konferansa katıldım. Resmi olmayan
bir akşam toplantısı sırasında, diğer şirketlerden iki satış temsilcisi fiyatlandırma stratejisi hakkında
konuşmaya başladı. Ne yapmalıydım?
Y:  Fiyatlandırma konusunda konuşan rakiplerle bir arada olduğunuz her an, fiyat sabitlemeye veya gizli
anlaşmaya dahil olduğunuz algısı oluşabilir. Kendinizi, rakiplerin fiyatlandırma konusunda konuştuğu bir
durumda bulursanız, bu tarz bir konuşmada veya sohbette yer alamayacağınızı derhal bildirmeli, etkinlikten
ayrılmalı ve derhal Hukuk Departmanından tavsiye istemelisiniz.

İçindekiler
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Global Ticari Uyum
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Pek çok ülke malların, teknolojinin, bilginin ve
hizmetlerin ithalatına ve ihracatına ilişkin kısıtlamalar
ile uluslararası ticareti düzenleyen yasalara sahiptir.
Bizim politikamız, yürürlükteki ticari yasalara ve
yönetmeliklere tam olarak uymaktır. İşiniz uluslararası
ticari faaliyetler içeriyorsa, bu alandaki ilgili yasaları ve
yönetmelikleri tanımalı ve bunlara uymalısınız.

•	Malların farklı ülkelerde bulunan Celgene tesislerine
nakliyesi dahil, ithalat/ihracatla ilgili faaliyetlerle
doğrudan veya dolaylı olarak çalışıyorsanız,
yürürlükteki yasaları ve prosedürleri bilmeli ve
bunlara uymalısınız.
•	Celgene’e ait olmayan ürünlerin (örneğin, ekipman
gibi şirket varlıkları) Celgene tesisleri arasında
taşınmasının ithalat/ihracat faaliyetleri olarak
değerlendirilebileceğini unutmayınız.
•	Ticari uyuma ilişkin herhangi bir soru veya endişe
Hukuk Departmanına yöneltilmelidir.

Referanslar:
•	Global Ticari Uyum Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Laboratuvar ekipmanını ABD dışına, Çin’deki bir Celgene tesisine götürürsem bu bir ihracat mıdır?
Y:  Evet. Bu bir ihracattır ve ABD ihracat kontrolü yasalarına tabidir.

İçindekiler
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Hastalara Karşı Sorumluluklar

Hasta Güvenliği - Celgene Ürünlerinin
Güvenilirliğini Sağlama
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Celgene, ürünlerini kullanan tüm hastaların güvenliğini
sağlamaya yardımcı olmaya özen göstermektedir.
Celgene çalışanları ve yüklenicileri, advers olayları
değerlendirme ve raporlama için Celgene dahilindeki
ilgili gruba bildirim yapmaktan sorumludur. Klinik
araştırmalardaki advers olaylara ilişkin bilgiler belirtilen
çalışma prosedürlerine göre bildirilmelidir. Ek olarak,
Celgene çalışanları ve yüklenicileri belirli ürünler
için hasta risk yönetimi programlarına uyulmasını
sağlamaktan sorumludur.

•	Her çalışan ve yüklenici, Advers Olay Raporlama
Politikası hakkındaki eğitimi tamamlamaktan
sorumludur.
•	Ürünlerimiz için advers olayları nasıl bildireceğinizi
bilmelisiniz.
•	Bilginin alımından itibaren 24 saat içinde ilgili
İlaç Güvenliği departmanına advers olayları
bildirmelisiniz. Bir Celgene ürününe hamile bir
kişinin potansiyel maruziyeti derhal bildirilmelidir.
•	Şüphe edilen bir ürün kalitesi şikayetinin
(PQC) farkına varırsanız, sorunu olabildiğince
kısa sürede bildirmekle yükümlüsünüz. Bunu
şu adrese e-posta göndererek yapabilirsiniz:
Customercomplaints@celgene.com.
•	Bir sahtecilikten veya bir Celgene ürününün
üzerinde değişiklik yapıldığından şüpheleniyorsanız
ProductSecurity@celgene.com veya
Celgene@ethicspoint.com adresine bildirebilirsiniz.
•	Belirli ürünlere yönelik risk yönetimi programlarına
uymalısınız.

Referanslar:
•	Kurumsal Advers Olay Raporlama Politikası
•	Global Ürün Risk Yönetimi Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Ürünlerimize ilişkin, iş saatleri dışında farkına vardığım herhangi bir advers olayı yine de bildirmekle
yükümlü müyüm? Etki, baş ağrısı gibi görece önemsizse ne olur?
Y:  Evet. Celgene çalışanları olarak, ürünlerimize ilişkin herhangi bir advers olayı, 24 saat içinde, ilgili İlaç Güvenliği
departmanına bildirmek bizim politikamızdır. Advers olayın derecesi bu gerekliliği değiştirmez. Olay hamilelikle
ilişkiliyse derhal bildirilmelidir.

İçindekiler
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Ürünlerimizin Tanıtımı (Ticari Uygulamalar)
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Dürüstlüğü ve güvenilirliği temel alarak ve pazar
etkinliklerimizin tümünde doğru ve iyi dengelenmiş
bilimsel bilgileri kullanarak dünya çapında ürünlerimizi
tanıtır ve pazarlarız. Geçerli tanıtım ve pazarlama
yasalarına ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ve
bölgelerin yönetmeliklerine ve EFPIA ve PhRMA İlkeleri
gibi sektörel uygulama ilkelerine uyarız.

•	Ürünlerimizi tanıtırken, bilgiyi daima dürüst,
doğru ve dengeli sunmalısınız. Bu, asla düşük
gösterilmemesi veya yanlış sunulmaması gereken
doğru güvenlik bilgisi beyanını içerir.

Pazarlama ve tanıtım etkinliklerinde Celgene adına
faaliyet gösteren herkes, sağlık uzmanları ve hastalar
ile etkileşim kurarken Tanıtım Politikası ve harici
pazarlama kuralları dahil Celgene politikalarını ve
prosedürlerini izlemelidir.

Tanıtım faaliyetlerini her
zaman Celgene onaylı
materyaller ile yürütünüz.

•	Ürünlerimizi onaysız kullanımlar için asla
tanıtmayınız.
•	Tanıtım faaliyetlerini her zaman Celgene onaylı
materyaller ile yürütünüz.
•	Tanıtım faaliyetlerinde bulunursanız, Celgene
politikaları ve prosedürleri dahil, tanıtım için geçerli
olan kuralları bilmeniz ve anlamanız beklenir.

Referanslar:
•	Tanıtım Politikası

Sorular ve Cevaplar:
S:  Celgene’in tanıtım materyallerini, hekimin belirli ihtiyaçlarına odaklanacak şekilde özelleştirmek
istiyorum. Bu kabul edilebilir mi?
Y:  Hayır. Celgene materyalleri özenli bir süreç ile geliştirilmiş ve incelenmiştir. Celgene onaylı materyallerini
değiştiremez veya kendi materyallerinizi oluşturamazsınız.

İçindekiler
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İnovasyon, hastalık
mekanizmalarına ilişkin
genetik ve hücresel
düzeydeki bilgiyi
hastalığı yöneten,
önleyen ve nihai olarak
iyileştiren tedavilere
çeviren terapilerin
merkezindedir.

Sağlık Uzmanları ile Etkileşimler
Temel İlkeler:
Hekimleri, hemşireleri, pratisyen hemşireleri, asistan
hekimleri, eczacıları, sağlık planı yöneticilerini ve tıbbi
kuruluşlar gibi sağlık uzmanları ile etkileşimlerimiz
yürürlükteki yasalar, sektör standartları ve birlik
ilkeleri ile yönetilir. Sağlık uzmanlarının uygunsuz
iletişimler, pazarlama materyalleri veya finansal
teşvikleri temel alarak Celgene ürünlerinin kullanımına
ilişkin kararlarına etki etmeyiz. Celgene, yürürlükteki
yasalar tarafından gerekli kılınan kapsamda, hekimler,
dernekler ve ilaçlarımızı öneren veya satın alma veya
reçetelendirme yetkisine sahip diğer bireyler ve
kurumlara ödemeleri veya diğer mali aktarımları doğru
şekilde ifşa eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bu
tarz ödemelerin ifşasını gerektiren federal ve eyalet
yasaları vardır. Fransa gibi diğer ülkelerin de benzeri
yasaları vardır.

Ürünlerimizin kullanımı, siparişi,
reçetelenmesi veya önerilmesine etki etme
amacıyla herhangi bir sağlık uzmanına
herhangi şekildeki uygunsuz bir ekonomik
fayda sağlamanız veya vaadde bulunmanız
kesin olarak yasaktır.

Uygulamada Celgene:
•	Sağlık uzmanlarına yönelik ikram ve hediyeler,
araştırma ve eğitim bursları ve adil pazar değeri
ödemesi, Celgene politikaları ve prosedürleri
dahil, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere göre
sağlanmalıdır.
•	Sağlık uzmanları ile etkileşimler için geçerli tüm
Celgene politikalarını ve prosedürlerini bilmeli ve
bunlara uymalısınız.
•	Yerel yasalarla uyumlu olarak, sağlık uzmanlarıyla
yenen yemekler gibi raporlanabilir değer
aktarımlarını harcama raporlarınıza eklemelisiniz.

Referanslar:
•	Sağlık Profesyonelleriyle Konuşmacı ve Danışmanlık
Anlaşmaları Politikası
•	Sağlık Profesyonellerini Ağırlama ve Hediye Verme
Politikası
•	Hibe, Bağışlar ve Sponsorluk Politikası
•	Harcamalara İlişkin Şeffaflık Politikası
•	Sağlık Otoritesi Yasaları ve Düzenleme Gereklilikleri
•	Küresel Adil Piyasa Değeri (FMV) SOP’si

İçindekiler
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Sağlık Otoritesi Yasaları ve Düzenleme Gereklilikleri
Temel İlkeler:

Uygulamada Celgene:

Celgene, araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtım
dahil ilaç yaşam döngüsünü kapsayan alanlarda,
sektör ilkelerine (ör. PhRMA ve EFPIA) ve İyi Üretim
Uygulamaları (GMP), İyi Laboratuvar Uygulamaları
(GLP), İyi Klinik Uygulamalar (GCP), İyi Dağıtım
Uygulamaları (GDP) ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları
(GPvP), toplu olarak İyi Faaliyet Uygulamaları veya
GxP dahil uluslararası yönetmeliklere uyar. Celgene
bu gerekliliklerle uyumu sağlamak üzere sistemler ve
dahili kontroller geliştirmiştir. Örneğin:

•	İş sorumluluklarınıza ilişkin politikalar ve
prosedürler hakkında eğitimli ve bilgi sahibi
olmanız önemlidir.

•	Global ve fonksiyonel politikalar ve prosedürler.
•	Dünya çapında çeşitli iş fonksiyonlarına hizmet eden
GxP KaliteBirim’leri.
•	Belge Yönetimi, Öğrenme Yönetimi ve Kalite
Yönetimi için GxP Kalite Sistemleri.
•	Üst yönetimin, uyumun şirketin tamamında kontrol
altında olduğundan emin olması için kurumsal bir
global GxP denetleme programı.

•	İlgili politikaları ve prosedürleri izlemek ve bunlarla
uyumunuzu düzgün şekilde belgelemek sizin
sorumluluğunuzdur.
•	Celgene’in yürürlükteki yasalarla ve düzenleyici
gerekliliklerle uyumunu sağlamak için tüm
değerlendirmeler ve dahili denetimler ile işbirliği
yapma sorumluluğunuz vardır.
•	Bu yasalarla ve yönetmeliklerle uyumsuzluk
durumunda, bildirim için oluşturulmuş prosedürleri
izlemeli veya yöneticinize ya da ilişkili Kalite
Birim’ine bildirmeli ve/veya derhal Hukuk
Departmanına veya Global Uyum Grubu’na
yönlendirmelisiniz.

Sorular ve Cevaplar:
S:  Celgene üretim tesisinde yeni işe alındım ve ekibimin GMP ile düzenlenen faaliyetlerine katkı
sağlamak için sabırsızlanıyorum. Proaktif olmak ve bir sonraki kullanımından önce üretim hatlarından
birinin temizlenmesine yardımcı olmak istiyorum. Bu kabul edilebilir mi?
Y:  Olmayabilir. GMP ilişkili belirli faaliyetleri gerçekleştirmek için eğitimli ve nitelikli olmanız gerekir ve bu durum,
görevi ya da görevleri gerçekleştirmeden önce belgelenmelidir. Önce yöneticinize sormalısınız.

İçindekiler
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Celgene’de Uyum ve Etik

Celgene’in Global Uyum Programı
Celgene’in Global Uyum Programı, şirketin
tamamında yasalara uygun ve etik davranışı
desteklemek için tasarlanmıştır.
Uyum Başkanı, CEO’ya rapor verir ve
Celgene’in uyum programının denetiminden
ve standartlarımızın geniş ve tutarlı şekilde
uygulanmasından sorumludur.

Şirketin tamamındaki tüm gruplar ve
bireyler önemli uyum sorumluluklarına
sahiptir. Celgene’de, herkes uyumdan
sorumludur.

Sorular ve Cevaplar:
S:  Yöneticim, etik olmadığını düşündüğüm bir şeyi yapma talimatı verdiyse ne yapmalıyım?
Y:  Etik olmadığına inandığınız bir şeyi yapmanız söylendiyse, endişelerinizi doğrudan yöneticinize ifade edebilir
veya onun yöneticilerine ya da herhangi bir üst yöneticiye danışabilirsiniz. Konuyu İnsan Kaynakları temsilcinize,
Hukuk Departmanına veya Global Uyum Grubu’na da bildirebilirsiniz. Endişelerinizi açık ve dürüst şekilde
iletiniz. Tercih ettiğiniz takdirde, gerekli görürseniz Uyum ve Etik Yardım Hattı ile her zaman isimsiz olarak iletişim
kurabilirsiniz.
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Soru Sorma ve Yardım Alma
Yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri, kurumsal
politikayı ve/veya bu kuralları ihlal ettiğine
inandığınız herhangi bir davranışı derhal bildirme
yükümlülüğünüz vardır. Bir bildirim hazırlayabilir,
bir soru sorabilir veya sadece aşağıdaki
kaynaklardan biri yoluyla rehberlik isteyebilirsiniz:

Yöneticiniz, İnsan Kaynakları Temsilcisi veya
Hukuk Departmanı
Endişelerinizi yöneticinizle, İnsan Kaynakları
temsilcisiyle, Global Uyum Grubu veya Hukuk
Departmanı ile konuşabilirsiniz .
Uyum ve Etik Yardım Hattı
Bu kurallar belgesinin sonunda ülkeye özel
ücretsiz telefon numaralarının listesi verilmiştir .
Belirtilen ücretsiz telefon numarasına ülkenizden
ulaşamazsanız, Uyum ve Etik Yardım Hattı web
sitesini kullanmalısınız .
Uyum ve Etik Yardım Hattı Web Sitesi
Tüm çalışanlar yasaları, yönetmelikleri, kurumsal
politikayı ve/veya bu kuralları ihlal eden herhangi
bir davranışı Uyum ve Etik Yardım Hattı web
sitesiyle de bildirebilir: celgene.alertline.com
veya https://celgeneEU.alertline.com
(AB’de bulunuyorsanız) .

Global Uyum Grubu
Global Uyum Grubu’ndan tavsiye isteyebilir veya
yanlış davranışı bildirebilirsiniz.
Endişeleri Yazılı Olarak İletme
Endişeleri (isimsiz veya başka şekilde) yazılı olarak
şu kişilere iletebilirsiniz:
Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America
Chairperson of the Audit Committee c/o
Corporate Secretary:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States of America

Celgene politikası iyi niyetli bildirimlere karşı herhangi bir misillemeyi kesin olarak yasaklar. Bu tür
herhangi bir misillemenin kendisi bu kuralları ihlal eder ve istihdamın sonlandırılması dahil, uygun
disiplin cezasıyla sonuçlanır.
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Uyum ve Etik Yardım Hattı
Uyum ve Etik Yardım Hattı’nı aradığınızda
ve Uyum ve Etik Yardım Hattı Web Sitesine
bir bildirim gönderdiğinizde ne olur?
Uyum ve Etik Yardım Hattı’nı ararsanız, bağımsız bir
şirketten bir görüşmeci yanıt verir ve bildiriminizin
ayrıntılı bir özetini hazırlar. Bilgi, konunun incelenmesi
için Uyum Araştırma Komitesi’ne iletilir. Yerel yasalarla
kısıtlanan belli durumlar dışında adınızı vermeniz
gerekmez ancak soruşturmaya yardımcı olabileceği
için tavsiye edilir. Aramanızın sonunda bir referans
numarası alırsınız. Bu, orijinal aramanıza herhangi bir
bilgi eklemek veya Celgene’in soruşturmaya yardımcı
olabilecek herhangi bir sorusu olup olmadığını
öğrenmek için daha sonraki bir zamanda tekrar
arayabilmenizi sağlar.

Tüm çalışanların herhangi bir yanlış davranışı derhal
bildirmelerini isteriz, çünkü makul bir süre dahilinde
olası bir ihlale ilişkin harekete geçmemek, sorunu etkili
ve zamanında düzeltme becerimizi azaltabilir ve şirketi
yükümlülük altına sokabilir.
Aramanıza hızlı yanıt vermek için her tür çaba
gösterilecektir.

Uyum ve Etik Yardım Hattı Web Sitesine bir bildirim
gönderirseniz, endişelerinizin ayrıntılı özetini
sağlamanıza yardımcı olması için bir dizi soruyu
yanıtlamanız istenir. Yardım Hattı’nı aramaya benzer
şekilde, bilgiler incelenmek üzere Uyum Araştırma
Komitesi’ne iletilir. Orijinal aramanıza herhangi bir
bilgi eklemek veya Celgene’in soruşturmaya yardımcı
olabilecek herhangi bir sorusu olup olmadığını
öğrenmek üzere daha sonraki bir zamanda Uyum ve
Etik Yardım Hattı Web Sitesi’ne tekrar girebilmenizi
sağlayacak şekilde bildiriminizin sonunda bir referans
numarası alırsınız.
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Misilleme Yapmama, Gizlilik ve Disiplin Cezası
Misilleme Yapmama

Disiplin Cezası

İyi niyetle bir uyum endişesini veya doğruluk sorununu
ifade eden herhangi birine karşı misilleme yapılmasına
izin vermeyiz. Misilleme içeren davranışta bulunan
herhangi biri, istihdamın feshedilmesini de içerebilecek
şekilde, disiplin cezasına tabi olacaktır.

Celgene, yürürlükteki yasaların veya yönetmeliklerin,
Davranış Kurallarının veya Celgene’in politikalarının
ve prosedürlerinin tüm ihlallerini ciddiyetle ele
almaktadır. Bu gibi yasaları, yönetmelikleri, kuralları,
politikaları veya prosedürleri ihlal eden herhangi bir
Celgene çalışanına istihdamın sonlandırılması dahil
olmak üzere disiplin cezası verilebilir. Bu, ihlalleri
yok sayan veya bilinçli olarak saptamayan veya
düzeltmeyen yöneticiler için geçerlidir. Celgene
yönetimi ve İnsan Kaynakları herhangi bir ilgili disiplin
cezasının, yerel çalışma yasalarının izin verdiği şekilde,
tutarlı olarak uygulanmasını sağlamak için disiplin
standartlarını gözetmekten sorumludur.

Siz veya başka bir çalışanın, iyi niyetle bir uyum
endişesini veya yasa, yönetmelik, kurumsal politika
veya bu kuralların ihlalini ifade ettiği için misillemeye
maruz kaldığına inanıyorsanız, derhal Global Uyum
Grubu ile iletişim kurmalısınız. Uyum ve Etik Yardım
Hattı’nı arayabilir veya kullanılabilir ve yasa ile izin
verilmiş olduğu durumda Uyum ve Etik Yardım Hattı
web sitesi bildirim aracını da kullanabilirsiniz.
Ancak, soruşturma üzerine, bildirimin kötü niyetle
yapıldığı belirlenirse, şirket istihdamın sonlandırılması
dahil, uygun disiplin cezasını belirleyecektir.

Gizlilik
Yerel yasalarla kısıtlanmadıkça, endişelerinizi isimsiz
olarak bildirebilirsiniz.

Etikve
Uyum

İsminiz istenirse, kimliğinizi korumak için her
tür çaba gösterilecektir. Ancak, bazı durumlarda
soruşturmanın niteliği kapsamlı bir soruşturma
yürütmenin gereklilikleri veya bazı yasal gereklilikler
nedeniyle kimliğinizi gizli tutmak mümkün olmayabilir.
Herhangi bir şekilde bir uyum soruşturmasına dahil
olduysanız (örneğin, bir tanık veya şikayet eden taraf
olarak), soruşturma görevlisi tarafından özel olarak
izin verilmedikçe, soruşturmayı yürütenler dışında
herhangi biriyle soruşturma hakkında konuşamazsınız .
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Celgene çalışanları
bireysel düzeyde
hastaların hayatlarını
değiştirmeye yönelik
bir istekle birbirine
bağlıdır.

Hotline için Ücretsiz Numaralar
Amerika Birleşik Devletleri veya
Kanada Dışından Yardım Hattı
Araması Yapmak İçin

Amerika Birleşik Devletleri veya
Kanada Dahilinde Bir Yardım Hattı
Araması Yapmak İçin

.

Şu Numaralı Yardım Hattını Doğrudan Çevirin:
(866) 480-6139

Ülke

Erişim Kodu

Ülke

Erişim Kodu

Avustralya

1-800-881-011, Telstra kullanarak
1-800-551-155, Optus kullanarak

Kore

00-729-11 Korea Telecom kullanılarak
00-309-11, Dacom kullanılarak

Avusturya

0800-200-288

Meksika

001-800-462-4240
veya 01-800-288-2872

Belçika

0-800-100-10

Norveç

800-190-11

Brezilya

0-800-890-0288

Polonya

00-800-111-1111

Çin

108-888 (Kuzey) veya
108-11 (Orta/Güney)

Portekiz

800-800-128

Çek
Cumhuriyeti

00-800-222-55288

Rusya

8-10-800-110-101-1

Danimarka

800-100-10

Singapur

800-011-1111 veya 800-001-0001

Finlandiya

0-8001-10015

Slovakya

0-800-000-101

Fransa

0800-99-0011 veya 0805-701-288

İspanya

900-99-00-11

Almanya

0-800-225-5288

İsveç

020-799-111

İsviçre

0-800-890011

Hong Kong

800-96-1111 Hong Kong
Telephone kullanılarak
800-93-2266 New World
Telephone kullanılarak

Tayvan

00-801-102-880

Hollanda

0800-022-9111

İtalya

800-172-444

Türkiye

0811-288-0001

Japonya

00-539-111 KDDI kullanılarak
00-663-5111 Softbank Telecom kullanılarak

İngiltere

0800-89-0011 (BT) veya
0500-89-0011 (C&W)
İçindekiler
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AB Meslektaşlarına Özel Not
Uyum ve Etik Yardım Hattı’nı, çalışanlarımızın yasaları, Davranış Kurallarını ihlal eden veya değerlerimizle çatışan
bir durumu bildirmek için kullanabildiği çeşitli kaynaklardan biri olarak sağlıyoruz. Ancak, yerel yasa kapsamındaki
gereklilikler, Yardım Hattı’nın kullanımını Avrupa Birliği’nde bulunan çalışanlarımızla sınırlar.
Avrupa Birliği’nde bulunan bir çalışansanız, tavsiye almanın gizli bir yolunu tercih ettiğinizde veya sorgulanabilir
muhasebe veya denetleme konuları veya finansal, muhasebe, bankacılık veya rüşvet karşıtı alanların dahili kontrolünün
diğer hukuki veya düzenleyici yükümlülükleri gibi finansal veya kontrol konularını içeren bir durumu bildirmek için,
haftanın yedi günü, günün 24 saati Yardım Hattı ile iletişim kurabilirsiniz. Yerel yasalar kapsamında Şirketin, finansal
veya kontrol konularının dışındaki herhangi bir alanda, yasanın veya bu kuralların potansiyel veya görünen ihlallerini
bildirmek için Yardım Hattı’nın isimsiz aramaları kabul etmesi kısıtlanabilir.
Finansal bir konuyu veya kontrol konusunu içeren bir durumu bildirmek için Yardım Hattı ile iletişim kurulduğunda,
adınızı vermeniz tavsiye edilir. Yardım Hattı kullanabileceğiniz çeşitli kaynaklardan sadece biridir ve alternatif bir iletişim
kanalı olarak tasarlanmıştır. Yürürlükteki yasa kapsamında, Avrupa Birliği’nde bulunan çalışanlar ihlalleri bildirmekle
yükümlü değildir ancak bunu yapmaları tavsiye edilir. Yöneticinize, İnsan Kaynakları temsilcinize, Etik Başkanı veya
Hukuk Departmanının bir üyesine, yasanın veya bu kuralların potansiyel veya açık ihlali dahil, değerlerimizle çatışan
herhangi bir durumu veya davranışı bildirebilirsiniz.
Avrupa Birliği’nde bulunan bir çalışansanız, bu kurallar ve diğer ilgili belgeler ve iletişimlerde Yardım Hattı ile ilgili
yapılan tüm bilgilendirmeler, Yardım Hattı’nı kullanımınızla ilgili sizin için geçerli ilgili yerel politikada açıklandığı şekilde
kısıtlamalara tabidir.
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Feragat
Tüm çalışanlar bu kurallar dahilindeki kanun ve politikaları
izlemekle yükümlüdür. Genel olarak, bu kurallardan feragat
edilmesine izin verilmez. Bir feragat izni verilirse, Uyum
Başkanı (veya vekili) tarafından yazılı olarak verilmelidir.
Bu Davranış Kurallarına yönelik herhangi bir üst düzey
yönetici veya direktör için herhangi bir feragat izni Şirket
Yönetim Kurulu’nun yazılı onayını gerektirir.

Dünya çapında
hastaların yaşamlarını
iyileştirmeye kararlı ®
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