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Hastalara hizmet etmektir.

İnsan tedavi biliminde en iyi şirket olmayı hedefliyoruz. İnsanların 
yaşam kalitesini arttırmak için Amgen Değerlerini yaşatıp bilimi ve 
yenilikleri kullanacağız.

Misyonumuz

 ♦ Bilim Esaslı Olma

 ♦ Sıkı Rekabet Etme ve Kazanma

 ♦ Hastalar, Çalışanlar ve Hissedarlar için Değer Yaratma

 ♦ Etik Olma

 ♦ Birbirine Güvenme ve Saygı Duyma

 ♦ Kaliteyi Sağlama

 ♦ Ekip Halinde Çalışma

 ♦ İşbirliği Yapma, İletişim Kurma ve Sorumluluk Alma

Vizyonumuz Amgen Değerleri

Liderlik Niteliklerimiz

 ♦ Amgen’in Geleceğini Şekillendirir

 ♦ En İyi Ekibi Geliştirir

 ♦ Sonuç Elde Eder



Code of Conduct  
(Davranış Kuralları)

?

Amgen değer esaslı bir şirket olarak, tüm çalışanlarının 
sorumlu ve ilkeli bir biçimde davranmasını bekler. Kültürümüzle 
iç içe olan uyum anlayışı, hastalara hizmet etme misyonumuzu 
desteklemektedir. Amgen çalışanları olarak, işlerimizin doğru 
bir biçimde yürütülmesi için esas olan politikaları bilmemiz, 
anlamamız ve tereddütsüz bir şekilde uygulamamız kesinlikle 
çok önemlidir. Uyum konusunda kestirme bir yol yoktur.

Bu kitap, Amgen’in size yönelik beklentilerini ve müşterilerimiz 
ile hissedarlarımızın bizden neler beklediğini anlamanıza 
yardımcı olacaktır. Bu kitap, içinde bulunduğunuz belirli görev 
dahilinde bilmeniz gerekebilecek her politikanın kapsamlı bir 
listesi değildir, ancak iyi bir yol haritasıdır ve başka sorularınız 
olması halinde sizi ek kaynaklara yönlendirir. Sosyal yapımız 
(Amgen Değerleri, Liderlik Niteliklerimiz, vizyonumuz ve 
misyonumuz) ve bu Code of Conduct (Davranış Kuralları), 
kararlarımız ve faaliyetlerimiz için en iyi rehberliği sağlar.

Lütfen bu kitabı dikkatlice okuyunuz. Etik davranışın ve tam 
uyumun değerinin üst seviyede takdir edildiği bir anlayışı 
benimseyeceğinizi düşünüyorum. Doğru nedenlerle doğru 
şeyleri yapmak ortaklarımızın, müşterilerimizin, toplumun 
ve hizmet sunduğumuz hastaların inancını ve güvenini 
kazanmanın ve korumanın tek yoludur.

CEO’dan Mesaj 

Robert A. Bradway 
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı 
Amgen
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Amgen, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu kitap ve 
şirket politikaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, 
uyumluluk programının herhangi bir boyutunu istediği 
zaman herhangi bir nedenle ve haber vererek ya da 
vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kitap ve belirli 
bir politika arasında bir uyuşmazlık olursa, hâlihazırda 
yürürlükte olan politika esas alınır. 

İçindekiler

Kurallarımızı Anlama

Soru Sorma ve 
Yardım Alma 

Endişeleri Raporlama

Sağlık Hizmetleri Topluluğu

Müşteriler ve Devletlerle Olan 
İlişkilerimiz

Personelimiz ve İşyerimiz

Hissedarlarımız

Amgen’de Uyumluluk 
Konusunda Ek Bilgi
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Kurallarımızı Anlama
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Giriş

Sorumluluklarınız

Yöneticilerin Ek Sorumlulukları

Disiplin Cezaları

Giriş

Günün sonunda, hepimiz yaşamları iyileştirme ve yüksek etik standartlar açısından saygınlık kazanma ve bu saygınlığı koruma konusunda 
üzerimize düşeni yaptığımızı bilerek Amgen’de yaptığımız işle gurur duymak isteriz. Ancak bugünün karmaşık, küresel iş dünyasında hiçbir 
şirket doğru davranış biçiminin her zaman anlaşılır olabileceğini ya da başkalarının itibarının sürekliliğinin garanti altına alınabileceğini 
varsayamaz. Çok saygın şirketlerin bile bu saygınlığı korumak için yatırım yapması gerekir. Doğru Olanı Yapmamıza yardımcı olması için bu 
Code of Conduct (Davranış Kurallarını) geliştirdik.

Doğru olanı yapmak her zaman kolay değildir. Etik davranış yasalara uyum sağlamanın ötesindedir. Amgen’i diğerlerinden ayıran niteliklerden 
biri doğru şeyleri doğru şekillerde yapmamızdır. Zaman zaman bazı anlık avantajları kaçırabiliriz, ancak uzun vadede yüksek etik standartlara 
uyduğumuzda hastalarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza fayda sağlarız.

Lütfen bu Code of Conduct (Davranış Kurallarını) okuyun ve başvurmak üzere elinizin altında bulundurun. Bu kitap, davranışlarımızla ilgili 
bazı önemli soruları yanıtlar; kalan soruları ise Amgen Değerleri ve kendi muhakemeniz yanıtlar.

Kapsam
Amgen için çalışan her birey, geçerli tüm yasalar ve şirket politikalarıyla birlikte bu Code of Conduct (Davranış Kurallarına) uymalı, yürürlükte 
olan tüm yasalar ve şirket kuralları ile birlikte bu Kuralların ihlallerini engellemek için makul adımları atmalıdır. Buna tüm çalışanlar ve yönetim 
ekibi ile danışmanlar, sözleşmeli çalışanlar, geçici olarak aktarılan çalışanlar ve harici çalışanlar dahildir.

Bu Code of Conduct (Davranış Kuralları) ayrıca tüm Amgen işyerleri, bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları için geçerlidir. Bazı ülkelerdeki yerel 
yasalar veya ticari gerekler nedeniyle burada tartışılan politikalar, yerel gereklere hitap edecek ek politikalar veya standartlarla tamamlanabilir.

Önemli Not — Kurallarda 
yasalardan söz edildiğinde, bu 
yasalar yönetmelikleri de içerir. 
Aynı şekilde, bu Kurallarda 
Amgen politikalarına bulunulan 
bir atıf gördüğünüzde, söz 
konusu atıf Amgen’in yazılı 
politikalarını, standartlarını, 
prosedürlerini ve diğer yönetim 
belgelerini içerir.
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Giriş

Sorumluluklarınız

Yöneticilerin Ek Sorumlulukları

Disiplin Cezaları

Sorumluluklarınızdan biri de, Amgen adına iş yaparken yasalara ve Amgen politikalarına uymaktır. Bu Code of Conduct (Davranış Kuralları) 
Amgen’de uygulanan çok sayıda politika hakkında bilgi edinmeniz için yazılmış olsa da, bu Kurallar söz konusu politikaların yerini almaz veya 
işiniz için geçerli her bir politikayı okuma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hepimizin işimiz ve görevlerimiz için geçerli politikaları anlaması 
gerekir. İşinize özgü bilmeniz gereken bilgileri öğrenmek için fonksiyonunuz ve yöneticinizle görüşün. 

Unutmayın, hiçbir yazılı politika veya kural, tek başına yasalara uygun hareket etmenizi veya etik kararlar almanızı sağlayamaz. Hepimiz 
üzerimize düşeni yapmalıyız. İşte size Doğru Olanı Yapmanızı sağlayacak birkaç yöntem. 

Doğru ve dürüst bir şekilde hareket edin

 y Doğru, dürüst ve Amgen’in halkın gözündeki imajını ve saygınlığını 
koruyacak şekilde iş yapın.

Kurallara uyun

 y Şirket işlerini yaparken yasalara ve Amgen politikalarına uyun.

Başkalarına saygı gösterin

 y Çalışanlara, devlet görevlilerine, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize 
saygı gösterin.

Sorun

 y Ne yapacağınıza karar veremediyseniz ya da yasa, politika, 
etik veya diğer uyumluluk konularıyla ilgili sorularınız varsa, 
yöneticinize sorun veya bu Kurallarda belirtilen kaynaklara 
başvurun.

İhlalleri raporlayın

 y Yasalar, bu Kurallar veya şirket politikalarıyla ilgili bilinen veya 
şüphelenilen tüm ihlalleri uygun kanallar yoluyla derhal raporlayın. 
Birisinin sizden ihlal sayılabilecek bir şey yapmanızı istediği 
veya böyle bir şeyi yapmanız için size baskı yaptığı durumları 
da raporlayın.

Soruşturmalarda ve dava takiplerinde işbirliği yapın

 y Şirketin olası ihlaller hakkında yürüttüğü soruşturmalarda ve 
Amgen’in dava takiplerindeki savunma veya kovuşturmalarında 
tam olarak işbirliği yapın. Bu, açık sözlü olup doğruyu söylemeyi 
gerektirir, ancak bununla sınırlı değildir.

Açıklayın

 y Şu anda Yasaklılar Listesi’ndeyseniz veya başka nedenlerle 
federal sağlık programlarına veya federal ihale programlarına 
ya da ihale dışı programlara katılmaya uygun değilseniz veya 
Yasaklılar Listesi’ne girmenize yol açacak bir cezai suçtan hüküm 
giydiyseniz, bu durumu derhal İş Davranış Yardım Hattı’na 
açıklayın. 
 
“Yasaklılar Listeleri” şunları ifade eder:

 y ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Yasaklı Listesi 
(İlaç Ürün Başvuruları), 

 y ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı  
(HHS)/Başmüfettişlik (OIG) Yasaklı Kişiler/ 
Kurumlar Listesi ya da

 y ABD Genel Hizmetler Dairesi (GSA) Yasaklı  
Şahıslar Listeleme Sistemi.

Sorumluluklarınız

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, 
Raporlama ve Misillemeyi Önleme Politikası) ve General Business Conduct 
Policy (Genel Ticari Davranış Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.
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Yöneticilerin Ek Sorumlulukları 

Eğer bir yöneticiyseniz ek sorumluluklarınız vardır. Yönetiminizdeki alanlarda uyumluluğu teşvik 
edecek ve ihlalleri önleyecek adımları atmanız gerekir. 

Örnek olun. Pozitif rol modeli olmalı ve başkalarını bu Kuralları ve Amgen politikalarını uygulamaya 
teşvik etmelisiniz. Yaptıklarınız, diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik eder. Bir yönetici olarak bu 
görevleri yerine getirmenizi sağlayacak bazı yöntemler aşağıda sunulmuştur:

 ♦ Bireysel liderlik yoluyla uyumluluk ve etik kültürünü güçlendirin.

 ♦ İş hayatınızda her gün en yüksek etik standartları ve kaliteyi ortaya koyun ve size bağlı çalışan 
kişilerden de aynı şeyleri bekleyin.

 ♦ Sıkı rekabet edin, ancak hiçbir zaman başkalarına politikalarımızın görmezden gelinebileceği 
veya adımların atlanabileceği yönünde bir izlenim vermeyin. Çalışanların kuralları esnetme 
konusunda baskı altında olduğunu hissettiği durumlar oluşturmayın veya böyle durumlara izin 
vermeyin. 

 ♦ Çalışanlara, danışmanlara, sözleşmeli çalışanlara, geçici olarak aktarılan çalışanlara ve harici 
çalışanlara rehberlik edin.

 ♦ Doğrudan size bağlı çalışanların tüm kurumsal ve işe özel uyumluluk eğitimlerini 
tamamladığından emin olun. Düzenli olarak doğrudan size bağlı çalışanlarla birlikte kendileri  
için geçerli olan politikaları inceleyin.

 ♦ Bulunduğunuz alanda çalışan satıcılar, danışmanlar, sözleşmeli çalışanlar, geçici olarak aktarılan 
çalışanlar ve harici çalışanların bu Kurallara ve kendileri için geçerli olan politikalara uyduğundan 
emin olun.

 ♦ Sorunları önleyin ve raporlayın.

 ♦ Önlem alın ve sorunların meydana gelmesini önlemek için girişimde bulunun; bir sorun olduğu 
zaman görmezden gelmeyin.

 ♦ Endişelerini dile getiren bir personele sorunlarını paylaşırken kendisini güvende ve rahat 
hissedeceği bir şekilde yanıt verin.

 ♦ Şüphelendiğiniz veya (yalnızca doğrudan size bağlı çalışanlar olmamak kaydıyla) başkalarının 
sizinle paylaştığı ihlalleri raporlama sorumluluğunu taşıyın.
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Disiplin Cezaları

Personel’in bu kurallara, Amgen politikalarına veya geçerli yasalara uymaması 
durumunda, yerel yasaların izin verdiği ölçüde, işinin sonlandırılması da dahil olmak 
üzere ve bu dereceye varan disiplin cezalarına maruz kalabilir. Disiplin cezası, yöneticiler 
uygunsuz davranışı görmezden geldiklerinde veya düzeltmediklerinde de uygulanabilir. 
Yöneticiler aynı zamanda ekiplerinin iş davranış standartları konusunda eğitimli olmalarını 
sağlamalı, uyumu teşvik etmeli, ihlalleri engellemeli, standartlarla ilgili olarak emri altındaki 
çalışanları denetlemeli ve yönlendirmeli ve personelin endişelerini dile getirmelerini teşvik 
eden bir kültür oluşturmalıdır. Amgen ayrıca Kurallara, politikalara ve geçerli yasalara 
uymayan kadrosuz çalışanların da hizmetlerine veya iş sözleşmelerine son verebilir.

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, Raporlama ve Misillemeyi 
Önleme Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.
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?

Soru Sorma ve Yardım Alma

Amgen şirketinin değerlerinden biri de İşbirliği, İletişim 
ve Sorumluluk Sahibi Olmadır. Amgen’de açık ve samimi 
diyalog teşvik edilir. Emin olamadığınızda soru sorun 
veya sorunu dile getirin.
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Cevap için Başvurulacak Kaynaklar

Etik Kararlar Verme

Cevap için Başvurulacak Kaynaklar

Doğru Olanı Yapabilmenin bir parçası da gerektiğinde yardım istemektir. Politika ve prosedürler yeterli yönlendirmeyi sağlamazsa, açıklama 
için yöneticinize danışın. 

Sorunuz olduğunda veya bu Code of Conduct (Davranış Kurallarında) tartışılan konular veya genel olarak uyumluluk hakkında ek rehberliğe 
ihtiyaç duyduğunuzda, size yardımcı olması için kullanabileceğiniz çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar aşağıdakileri içerir:

Kaynak Aranacak Numara

Yöneticiniz Amgen Şirket Rehberine bakın

Bölgesel ya da Yerel Uyum Temsilcisi MyAmgen intranetine bakın

İnsan Kaynakları (İK) İş Ortakları MyAmgen intranetine bakın

İK Personel İlişkileri HR Connect 8-447-1111 veya +1-805-447-1111 
ya da ülkenizdeki ofis prosedürlerini izleyin

Gözetmen 8-447-8200 veya +1-805-447-8200 
Amgen dışından 1-866-511-6787, Kuzey Amerika’da ücretsizdir

Hukuk Departmanı Kuzey Amerika’da 8-447-3360 veya +1-805-447-3360  
Kuzey Amerika dışında +41-41-3690-300

Uyum Konseyinin Bir Üyesi MyAmgen intranetine bakın

İş Davranış Yardım Hattı

Davranış Kuralları, bir Amgen politikası veya geçerli yasanın olası ihlalini bildirmek için gündüz 
veya gecenin herhangi bir zamanında İş Davranış Yardım Hattı ile iletişime geçebilirsiniz.

y    ABD, Kanada ve Porto Riko: 1-888-376-5574
y    Diğer tüm ülkeler için MyAmgen intranetindeki İş Davranış Yardım Hattı’nı arama  

talimatlarına bakın
y    İnternet üzerinden https://amgenbch.tnwreports.com

ABD dahil çoğu yerde raporlamalar sahibi belirsiz bir şekilde yapılabilir, ancak bazı 
ülkelerdeki yerel yasalar sahibi belirsiz raporlamayı önermez veya yasaklar. Ayrıca, bazı 
ülkeler bir yardım hattı aracılığıyla yalnızca muhasebe veya mali usulsüzlük raporlarına 
izin verilmesi gibi raporlanabileceklerin kapsamını kısıtlar. Ülkeye özgü kurallar için numara 
arama yönergelerine bakın. 

MyAmgen intraneti üzerinde bu ve diğer kaynakların bağlantıları mevcuttur.

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, Raporlama ve Misillemeyi Önleme Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

https://amgenbch.tnwreports.com
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Cevap için Başvurulacak Kaynaklar

Etik Kararlar Verme

Etik Kararlar Verme

Amgen’in Etik Karar Verme Çerçevesi karar verme sürecinde size rehberlik etmek ve doğru soruları sormanıza yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Bir meselenin etik veya yasal olup olmadığı konusunda hala şüpheleriniz varsa, devam etmeden önce ek görüş alın.

Doğru Olanı Yapacağınızdan emin olana kadar soru sormaya devam edin.

1 2

3

4

5

?

?

?

?

?

Amgen'in harika bir çalışma ortamı olmasını sağlamada ve 
kültürümüzü, itibarımızı ve markamızı korumada kritik bir 
rol oynuyorsunuz.

Gerçekleri ve etik ikilemi özetleyin. 
Davranış Kurallarını uygulayın.

Sorumluluk Sahibisiniz

Amgen'in doğru şeyi yapma ve dürüstlükle iş yürütmede 
size destek olacağını bilerek, Amgen’in hastalara hizmet 
etme misyonunu yerine getirebilirsiniz.

Yetkilisiniz

Bir şeyin doğru olmadığına inandığınızda, Amgen'in bunları 
duymak istediğini ve potansiyel yanlış davranışları veya 
politika ihlallerini bildirenlere karşı misilleme yapılmasına 
tahammül etmeyeceğini bilerek sesinizi yükseltebilir ve 
endişelerinizi paylaşabilirsiniz.

Bir Sesiniz Var

Yardıma Sahipsiniz
Bir durumda ne yapacağınızdan emin değilseniz, İnsan 
Kaynakları, İş Davranış Yardım Hattı ve Amgen’in 
Ombudsmanı da dahil olmak üzere size sunulan kaynaklara 
sahipsiniz.

Kararınızı takip edin.

Etik Karar Verme Çerçevesi 

Sorunu tanımlayın. Ne yapabilirsiniz?
Sorunu çözmek için olası çözümleri ve 
engelleri sıralayın. 

Girdi arayın.

En iyi yaklaşımı belirleyin. 

Yaklaşımınız yürürlükteki yasa ve düzenlemelere 
uygun mu?

Yaklaşımınız sizi veya Amgen'i utandırır mı?

Yaklaşımınız Amgen’in Misyonu, Değerleri, 
Politikaları ve Prosedürleriyle tutarlı mı?

Yaklaşımınız haberlerde nasıl görünürdü?

Yaklaşım setlerinizin gelecek kararlar için 
emsal teşkil etmesi konusunda rahat olur 
muydunuz?

Amgen’in D-A-I 
ilkelerini uygulayın. 

Uygunsa, İnsan Kaynakları, İş Davranış 
Yardım Hattı veya Amgen’in Ombuds-
manı'ndan rehberlik isteyin.
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Olası bir İhlali Raporlama

İş Davranış Yardım 
Hattı’nı Arama

Misillemeyi Önleme Politikamız

?

Endişeleri Raporlama

Hepimiz, şirketimizi etik olmayan davranışlardan ve politika 
ihlallerinden korumakla yükümlüyüz. Bir sorun olduğunu 
biliyorsanız veya bir şeylerin yolunda gitmediğinden 
şüpheleniyorsanız bu durumu birine anlatmanız gereklidir. 
Şirket olarak güven ve saygıya değer veriyoruz. Olası sorunlar 
ne kadar erken dile getirilirse o kadar erken çözülecektir.
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Olası bir İhlali Raporlama

İş Davranış Yardım 
Hattı’nı Arama

Misillemeyi Önleme Politikamız

Olası bir İhlali Raporlama 

Yüksek uyumluluk standartlarına erişmemize yardımcı olmada 
önemli bir role sahipsiniz. Sorunları dile getirdiğinizde veya 
endişelerinizi raporladığınızda, bu hususları inceleyebilir, zamanında 
uygun önlemler alabilir ve gerekirse düzeltme yapabiliriz. Yönetim 
Kurulu’nun Denetim Komitesi, Amgen’deki muhasebe ve finansal 
raporlama işlemlerinin denetlenmesinden sorumludur. Yönetim 
Kurulunun Kurumsal Sorumluluk ve Uyumluluk Komitesi, kurumsal 
sorumluluk ve uyumluluğun denetlenmesinden sorumludur. Amgen, 
bu sorumlulukları desteklemek için finansal ve diğer uyumluluk 
şikayetlerini raporlama ve ele alma prosedürleri belirlemiştir.

Finansal şikâyetler, kıdemli bir yetkiliyi veya muhasebeciyi içeren 
dahili hesap denetimi uygunsuzluğu veya yanlış beyanlar dahil 
olmak üzere sorgulanabilir hesap veya denetim konularıyla ilgili 
olabilir. Diğer uyumluluk şikâyetleri, Amgen Değerlerine uygun 
olmayan ya da bir yasa veya yönetmeliği, Amgen politikasını veya iş 
yapma standartlarını ihlal eden davranışlarla ilgili iyi niyetli endişeleri 
içerir.

Ayrıca Dikkat — Bazı ülkelerdeki yerel yasalar, isimsiz raporlamayı 
desteklememekte veya yasaklamaktadır. Ayrıca, bazı ülkeler 
bir yardım hattı aracılığıyla raporlanabileceklerin kapsamını 
sınırlamakta ve örneğin yalnızca muhasebe ve mali yolsuzluk 
raporlarına izin vermektedir.

İş Davranış Yardım Hattı 

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Şüphelenilen uygunsuz bir davranışla ilgili endişelerinizi hemen 
dile getirin.

 ♦ Code of Conduct’ın (Davranış Kurallarının), bir Amgen 
politikasının, yürürlükteki bir yasanın veya diğer yönetim 
belgesinin ya da Amgen Değerleriyle tutarlı iyi iş ahlakının bir 
ihlalinden şüpheleniyorsanız İş Davranışı Yardım Hattı ile iletişim 
kurun. İletişim bilgileri bu Kuralların “Soru Sorma ve Yardım 
Alma” başlıklı 2. Bölümünde sunulmuştur.

 ♦ Belirli hususları raporlamak için uygun olabilecek diğer telefon 
numaralarını ve raporlama prosedürlerini nasıl bulacağınızı ve 
nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, Raporlama 
ve Misillemeyi Önleme Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

S: Hangi sorunların raporlanması gerekir?

C: Mali yolsuzlukları ve yürürlükteki yasaların, Davranış Kurallarının, 
Amgen politikasının, diğer yönetim belgelerinin ya da iş 
davranışı standartlarının ihlalleri veya Amgen Değerleriyle 
tutarsız her türlü görevi kötüye kullanma veya etik olmayan 
davranış gibi uyum sorunlarını ve suistimalleri raporlamalısınız.

Amgen’in İş Davranış Yardım Hattı’nı gündüz veya gece istediğiniz 
saatte arayabilirsiniz.

y ABD, Kanada ve Porto Riko: 1-888-376-5574

y  Diğer tüm ülkeler için MyAmgen intranetinde bulunan (belirli ülke 
kısıtlamaları hakkındaki bilgileri de içeren) İş Davranış Yardım 
Hattı’nı arama talimatlarına bakın.

y İnternet üzerinden https://amgenbch.tnwreports.com

https://amgenbch.tnwreports.com
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Misillemeyi Önleme Politikamız

İş Davranış Yardım Hattı’nı arama 

İş Davranış Yardım Hattı, dünyanın her yerinde günün 24 saati, 
haftanın 7 günü ve yılın 365 günü hizmet verir. Çevirmen talep 
ederek herhangi bir dilde bir endişe raporlayabilir veya bir soru 
sorabilirsiniz. 

Harici bir üçüncü taraf operatörü size sorunuz veya sorununuzla 
ilgili ayrıntıları sorar, bu ayrıntıları belgelendirir ve takip için size 
bir referans numarası ve geri arama tarihi verir. Zorunlu olmasa 
da, ek bilgiye ihtiyaç duyulmasına karşın geri arama tarihinde 
veya sonrasında takip etmeniz tavsiye edilir. Sahip olduğunuz tüm 
bilgileri bize bildirmediğinizde kapsamlı bir soruşturma yapmamızı 
engelleyebileceğinizi lütfen unutmayın.

Amgen, İş Davranış Yardım Hattı’na yapılan tüm aramaları ciddiye 
alır ve bu aramaları olay bazında değerlendirir. Soruşturmalar, bize 
göre, belirli koşullar altında mümkün olduğunca gizli gerçekleştirilir. 
Şirket uygunsuz davranışın olup olmadığını belirlemeye çalışır ve 
uygun olduğuna karar verdiği önlemi alır. 

Takip bilgileri veya son bir geribildirim istemek için endişenizi 
raporladığınızda size ilk başta verilen referans numarasını 
kullanarak İş Davranış Yardım Hattı’nı süreç boyunca istediğiniz 
zaman tekrar arayabilirsiniz. Lütfen paylaşabileceğimiz bilgilerin 
sınırlı olabileceğini unutmayın. Soruşturmaların zaman alabileceğini 
unutmayın. Bir sorunun çözülmesi zaman alacağı için bu konuda 
hiçbir şey yapılmadığını düşünmeyin.

İsim Vermeme ve Gizlilik 

ABD dahil birçok ülkede İş Davranışı Yardım Hattı isim vermeden 
aranabilir. Ancak, bazı ülkelerdeki yerel yasalar, isimsiz raporlamayı 
desteklememekte veya yasaklamakta ya da İş Davranış Yardım 
Hattı’ndan rapor edilebilecek konuların kapsamını sınırlamaktadır 
(örn. sadece muhasebe yolsuzluğu ve finansal yolsuzlukların 
raporlanmasına izin vermektedir). Bu ülkelerde İş Davranış Yardım 
Hattı’nı aradığınızda, elektronik olarak yapılan karşılamada özel 
raporlama kısıtlamaları anlatılır.

İş Davranış Yardım Hattı’nı aradığınızda verdiğiniz tüm bilgiler, 
belirtilen koşullar altında olabildiğince gizli bir biçimde işleme 
alınır. Bu da bildirdiğiniz bilgilerin, yalnızca sorunuzu cevaplamak 
veya sorunu incelemek için bilmesi gereken kişilerle paylaşılacağı 
anlamına gelir. Ancak, bazı durumlarda yasalar Amgen’in kimliğinizi 
açıklamasını gerektirebilir. Bunun yanı sıra, örneğin bazı gerçekleri 
bilen az sayıda kişiden biriyseniz veya şikayet eden kişinin kim 
olabileceğinin açık bir şekilde anlaşılacağı çok küçük bir ofiste 
çalışıyorsanız kimliğinizi gizli tutmanız her zaman mümkün 
olmayabilir.
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Misillemeyi Önleme Politikamız
Politikamız, herhangi birinin iyi niyetine karşı herhangi bir şekilde 
misilleme yapılmasını veya gözdağı verilmesini yasaklar:

Amgen hiçbir ihlal olmadığı sonucuna varsa bile,

 y Bir uyumluluk sorununun raporlanması
 y Bir uyumluluk sorunu oluşturabilecek davranışa itiraz
 y Potansiyel bir uyumluluk sorunuyla ilgili herhangi bir 

soruşturmaya veya diğer bir işleme katılmak

 y Geçerli yasa veya yönetmelik kapsamında korunan faaliyet olarak 
kabul edilebilecek diğer herhangi bir davranışta bulunmak,

Politikamız, İş Davranış Hattı’ndan veya diğer uygun yollarla yapılan 
raporlar için geçerlidir.

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, 
Raporlama ve Misillemeyi Önleme Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi 
edinin.
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Sağlık Hizmetleri Topluluğu

Amgen’in misyonu hastalara hizmet etmektir. Sağlık Hizmetleri Topluluğu ile 
kurduğumuz tüm iletişimler, hasta gereksinimlerini karşılama, bilimi ve tıbbı hastaların 
en iyi şekilde yararlanabileceği duruma getirme taahhüdümüzü göstermemiz için  
bir fırsattır.
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İyi İşletme Uygulamaları 

Amgen, esaslı bilimsel ilkelerle kalite ilkelerine bağlıdır ve bu 
ilkelerin araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtımın dahil olduğu 
işlemlerimizde yansıtılmasını sağlar. Bu ilkeleri desteklemek için 
İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İyi Klinik Uygulamaları (GCP), 
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) 
(genel olarak İyi İşletme Uygulamaları veya “GxP”) ile ilgili tüm 
geçerli yasalara uygun hareket ederiz.

Araştırma laboratuvarlarımızda, klinik deneylerimizde, üretim 
tesislerimizde ve dağıtım merkezlerimizde esaslı kalite ilkelerine 
uygun hareket etmeyi ve bu ilkelere göre çalışmayı sağlamak 
amacıyla tüm GxP alanları için sistemler ve dahili denetimler 
benimsedik. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 y İlgili eğitimlerle birlikte kurumsal ve fonksiyonel alana yönelik 
yazılı politikalar ve prosedürler.

 y Yasalarla ve Amgen politikalarıyla uyumluluğu değerlendiren 
mekanizmalar.

 y Laboratuvar hayvanlarının doğru bakımı ve kullanımı 
için kılavuzlar ve politikalar.

 y Uygun olan yerlerde yasalar veya politikalarla uyumsuzluğu 
raporlamaya ve soruşturmaya yönelik süreçler.

 y Denetimler yapmaya ve bu denetimlere yanıt vermeye yönelik 
süreçler.

 y Düzenleyici denetim ve soruşturmaların ele alınmasına yönelik 
süreçler.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ GxP sorumluluklarınız için geçerli ilgili uyumluluk politikalarını ve 
prosedürlerini öğrenin.

 ♦ GxP eğitimine katılın.

 ♦ GxP uyumluluğu sağlamak üzere tasarlanmış tüm değerlendirme 
ve sınamalarda işbirliği yapın.

 ♦ Çözüm bulamazsanız, GxP sorunlarını yönetim zincirine iletin.

Global Code of Ethics for Clinical Trials Policy (Klinik Araştırmalar için Küresel 
Etik Kurallar Politikası) ve Global Laboratory Animal Care and Use Policy 
(Küresel Laboratuvar Hayvanı Bakım ve Kullanım Politikası) gibi fonksiyonel 
politikaları gözden geçirerek daha fazla bilgi edinin.

S: Kalite tabii ki önemlidir, ancak özellikle bazı koşullar idari formalite gibi göründüğünde amaçlarımıza ulaşmak için prosedürdeki  
birkaç adımı atlayabilir miyim?

C:  Hayır. Kısa yoldan gitme asla kabul edilemez. Bunu yaparsanız, ilaçlarımızı ihtiyacı olan hastalara iletme gücümüzü tehlikeye atmış  
olursunuz. Bir koşulun gereksiz olduğunu düşünüyorsanız bunu yöneticinizle konuşun.

Amgen, tesis işlemlerine göre GLP, GCP, GMP ve GDP ile daha 
fazla uyum sağlamak için daha özel kılavuzlar da geliştirmiştir.

Ayrıca Dikkat — İyi kayıt tutma, iyi işletme uygulamalarının önemli 
bir parçasıdır. Doğru dokümantasyon ve kayıt işlemlerine yönelik 
süreçleri bildiğinizden emin olun. Kayıtlar ve elektronik imzalarla 
ilgili süreçlerimizi de bilmeniz gerekir. İyi İşletme Uygulamaları

Devlet Denetimleri 
ve İstekleri 

İlaç Güvenliği

Sağlık Hizmetleri Topluluğu Üyeleri 
ile İletişim

Hasta Destekleme İlişkileri

Ürünlerimizi Tanıtma

Bilimsel Bilgi Alışverişi

Çevreye Saygı

Kılavuz Geliştirici Organlarla 
İletişimler

Değer Bazlı Ortaklıklar
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Devlet Denetimleri 
ve İstekleri 

Biyoteknoloji ve ilaç sektörleri birçok devlet kurumu tarafından 
küresel olarak düzenlenir. Dolayısıyla, tesis ve faaliyetlerimizin 
zaman zaman denetlenmesini bekleriz. Amgen, dünyanın dört bir 
yanındaki devletler ve düzenleyici kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma 
konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve devlet denetçilerini kalite 
sağlamadaki iş ortaklarımız olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

S: Bir görüşme sırasında devlet denetçisinin sorusunu 
yanıtlayamadığımda ne yapmalıyım? 

C:  Yanıtı bilmiyorsanız, denetçiye bilmediğinizi ve hemen 
öğreneceğinizi söyleyin. Yanıtı tahmin etmeyin veya 
kendiniz bir yanıt uydurmayın. Ayrıca, bilgileri yanıltıcı bir 
biçimde sunmayın veya önemli bilgileri atlamayın.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Denetim süreci boyunca denetçiler için olumlu ve işbirlikçi bir 
ortam sağlayın.

 ♦ Bir devlet görevlisine asla yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayın.

 ♦ Tesisinizin Amgen binasına erişim sağlama talebini yerine 
getirme ya da sorgu, celp veya yasal diğer belgelere yanıt verme 
ile ilgili prosedürleri hakkında bilgi edinin.

İyi İşletme Uygulamaları
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İlaç Güvenliği – Advers Olayları, 
Ürün Şikayetlerini ve Diğer Güvenlik 
Bulgularını Raporlama

Amgen, ruhsatlı veya ruhsat aşamasındaki ürünlerimizi alan 
hastalarımızın ve klinik çalışma hastalarımızın yaşadığı Advers 
Olaylar, Ürün Şikâyetleri ve Diğer Güvenlik Bulguları hakkındaki 
bilgileri dünya genelinde toplama ve inceleme taahhüdüne bağlıdır. 
Advers Olaylar, Ürün Şikâyetleri ve Diğer Güvenlik Bulguları, 
Amgen politikasında tanımlandığı gibi Raporlanabilir Olaylar sayılır. 
Bu bilgiler, ilaç güvenliği profillerini daha iyi anlamamıza ve hasta 
sağlığını daha iyi korumamıza yardımcı olur. 

Yalnızca Araştırma & Geliştirme veya Küresel Ticari İşlemler 
gibi hastalar ve hekimlerle etkileşim halinde olmayı gerektiren 
fonksiyonlarda çalışanlar değil şirketin tüm bölümlerindeki çalışanlar, 
dikkatlerini çeken her türlü olası Raporlanabilir Olayı raporlamalıdır.

Adverse Event and Product Complaint Reporting Policy (Advers Olay ve Ürün 
Şikayeti Raporlama Politikasını) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Piyasaya sunulmuş veya geliştirilmekte olan bir Amgen 
ürününden kaynaklanan bir Raporlanabilir Olaydan haberdar 
olursanız, bir iş günü içinde yerel bir Amgen Tıbbi Bilgi/Küresel 
Hasta Güvenliği temsilcisini bu konuda bilgilendirin. Amgen Tıbbi 
Bilgi/Küresel Hasta Güvenliği birimine ulaşmak için:

 y Amgen içinden: 8-447-3505 veya Amgen Güvenlik Raporlama 
Portalı’nı (ASRP): https://www.amgenintakeportal.com/ kullanın

 y Amgen dışından, A.B.D. içinden: +1-805-447-3505  
veya +1-800-772-6436 (1-800-77-AMGEN)

 ♦ Bulunduğunuz bölgeye yönelik telefon numaralarını ve raporlama 
prosedürlerini nasıl bulabileceğinizi ve kullanabileceğinizi öğrenin. 
Yerel Tıbbi Bilgi/Güvenlik irtibat bilgilerini Amgen.com sitesinde 
bulabilirsiniz.

 ♦ Bir Advers Olayın, Ürün Şikayetinin veya Diğer Güvenlik 
Bulgusunun sistematik veri toplama sürecinin (ör. bir klinik 
deneyin) bir parçası olarak önceden raporlandığını biliyorsanız, 
bu olayı raporlamanız gerekmez. 

Tanım — Advers Olay; bir Amgen ürünü kullanan hastada 
meydana gelen ve Amgen ürününün yol açmış olması şart 
olmayan her türlü istenmeyen tıbbi olaydır. Dolayısıyla bir 
Advers Olay, ürünle ilgili olduğu düşünülsün veya düşünülmesin; 
medikal ürünün, kombinasyon ürününün ya da medikal cihazın 
kullanımıyla geçici olarak ilişkilendirilen olumsuz ve istenmeyen 
herhangi bir belirti (örn. anormal laboratuvar bulgusu), semptom 
ya da hastalık olabilir. Bu tanıma; önceden mevcut bir durumun 
klinik olarak önemli ölçüde kötüleşmesi veya bir ürünün 
kullanımının durdurulması ile ilişkilendirilen bir Advers  
Olay dahildir.

S: Ailece yediğimiz bir yemekte, büyükannem Amgen 
ürünü alırken karşılaştığı bir Advers Olaydan 
bahsetti. Bunu raporlamam gerekir mi? 

C: Evet. Her zaman hatta tatildeyken bile Amgen ürünleriyle 
ilgili dikkatinizi çeken tüm Advers Olayları raporlamalısınız. 
Amgen ürünlerini alan kişilerin karşılaştığı tüm Advers 
Olaylar, aslında sözü edilen Amgen ürününden 
kaynaklanmasa bile raporlanmalıdır. Raporlamayı 
bir iş günü içinde yaptığınızdan emin olun.

İyi İşletme Uygulamaları

Devlet Denetimleri 
ve İstekleri 

İlaç Güvenliği

Sağlık Hizmetleri Topluluğu Üyeleri 
ile İletişim

Hasta Destekleme İlişkileri

Ürünlerimizi Tanıtma

Bilimsel Bilgi Alışverişi
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Kılavuz Geliştirici Organlarla 
İletişimler
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Tanım — “Sağlık Hizmetleri Topluluğu (HCC)” terimi; Sağlık Mesleği 
Mensuplarını, Sağlık Kurum veya Kuruluşlarını, Bilimsel Toplulukların 
Üyelerini, Ödeme Yapan Kişileri, Satın Alan Kişileri, Mesleki Birlikleri 
ve Ticari Dernekleri, Hastaları, Hasta Kuruluşlarını ve Hasta Destek 
Gruplarını içerir.

Bu tanım, Sağlık Hizmetleri Topluluğunun üyesi olup da devletin, bir 
devlet dairesinin veya müdürlüğünün ya da devlete ait veya devlet 
tarafından işletilen bir kurumun (hastane, üniversite veya araştırma 
merkezi gibi) yetkilisi veya çalışanı olan kişilerin yanı sıra diğer her 
türlü Resmi Yetkilileri de içerir.

Sağlık Hizmetleri Topluluğu Üyeleri 
ile İletişim

Sağlık Hizmetleri Topluluğu (HCC) ile olan iletişimler dünya 
genelinde çok sayıda yasaya tabidir. Bu yasalar, HCC üyelerine 
sağlanan ekonomik avantajları kısıtlar. Bu yasalar, bazen rüşvetle 
mücadele ve/veya sponsorluk yasaları olarak adlandırılır.

HCC üyeleri ürünlerimizin kullanımı ile ilgili karar alırken onları hiçbir 
zaman uygun olmayan bir biçimde etkilemeyerek bu koşullara uygun 
hareket ederiz.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Ürünlerimizi satın almaya, reçetelemeye, kullanmaya veya tavsiye 
etmeye teşvik ya da ikna etmek üzere hiçbir HCC üyesine değerli 
bir şey için vaatte bulunmayın veya değerli bir şey vermeyin 
(değersiz numuneler ve eşyalar için ülkeye özgü kuralların geçerli 
olabileceğini unutmayın).

 ♦ Herhangi bir HCC üyesinin hizmetlerinin bedelini öderken 
tutarın verilen hizmetlerle orantılı olması ve adil piyasa değerini 
yansıtması gerekir.

 ♦ Ödemeler dahil olmak üzere HCC üyelerine yapılan her türlü 
doğrudan veya dolaylı değer aktarımlarına ilişkin kanıtları, 
ilgili yasa ve düzenlemelerle tutarlı bir şekilde toplamanız ve 
raporlamanız gerekmektedir.

 ♦ Belirli bağlamlarda ve ülkelerde HCC üyeleriyle ilişkileriniz için 
geçerli olan daha ayrıntılı politika ve prosedürler hakkında bilgi 
edinin.

 ♦ HCC üyeleriyle gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma etkinliklerinin 
yasal bir Amgen araştırma gereksinimini karşılamak üzere 
tasarlandığından emin olmak için uygun prosedürleri izleyin.
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Hasta Destekleme İlişkileri 

Amgen kendisini Hasta ve Profesyonel Hasta Destekleme kuruluşlarıyla 
birlikte çalışarak hastalarımız için değer yaratmaya adamıştır.

Bu kuruluşlar çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklar ile yaşayan insanlara 
fayda sağlamak için çalışır. Eğitim, farkındalık ve tedaviye erişim 
sağlamak için onlarla ortaklık yaparız.

Global Advocacy Relations Activities Policy (Küresel Hasta Destekleme İlişkileri 
Faaliyetleri Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Tanım — “Hasta Destekleme İlişkileri” hastaların bakıma 
erişebilmelerini ve/veya sağlık sonuçlarını iyileştirmelerini sağlamak 
amacıyla ortak, karşılıklı yarar sağlayan hedefler oluşturmak amacıyla 
üçüncü taraf hasta destekleme kuruluşlarıyla etkileşime girme 
pratiğidir. Herhangi bir şüpheden kaçınmak için Amgen ürünlerinin 
pazarlanması veya tanıtılması bu politikanın amacı gereği “Hasta 
Destekleme İlişkileri” etkinliği olarak görülmez. 

Doğru Olanı Yapın

Amgen’de Hasta Destekleme: 

 ♦ Hasta Destekleme kuruluşları ile ortaklık yapmaktır

 ♦ Eğitim, farkındalık ve tedavilere erişim sağlamak için 
tasarlanmıştır

Amgen’de Hasta Destekleme: 

 ♦ Ürünlerimizi pazarlamak için bir araç DEĞİLDİR

 ♦ Bir markayı tanıtmanın bir yolu DEĞİLDİR
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Toplum sağlığını korumak için faaliyette bulunduğumuz her ülke, 
ürünlerimizi tanıtma ve pazarlama şeklimize ilişkin düzenlemeler 
yapar. Dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulu iyi tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri, ürünlerimizi satmamıza yardımcı olur.

Ayrıca Dikkat — Rolünüzü öğrenin: Araştırma & Geliştirme veya 
Küresel Ticari İşlemlerde çalışıyorsanız, HCC üyeleri ile etkileşimde 
bulunabilirsiniz. Oynadığınız rolü ve bu farklı durumlarda hangi 
etkinliklere izin verildiğini bilmeniz önemlidir.

Communications with Members of the Healthcare Community Policy (Sağlık 
Hizmetleri Topluluğu Üyeleri ile İletişim Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi 
edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Amgen ürünlerini tanıtırken yaptığınız veya sunduğunuz tanıtım 
konuşmalarınızın veya tanıtım bilgilerinin eksiksiz ve doğru 
olduğundan ve yanıltıcı olmadığından emin olun.

 ♦ Hiçbir zaman ruhsatsız Amgen ürünlerinin tanıtımını yapmayın. 
Ürünlerle ilgili olarak sunulan tüm bilgiler, ülkeye-özgü onaylı 
ruhsat ile tutarlı olmalıdır.

 ♦ Ürünlerimizden bahsederken her zaman adil bir denge sağlayın; 
başka bir deyişle tüm güvenlik bilgilerini tam olarak ve doğru 
bir şekilde açıkladığınızdan ve bu bilgileri hiçbir zaman, hiçbir 
şekilde yanlış aktarmadığınızdan veya bu bilgilerin önemini hafife 
almadığınızdan emin olun.

S: Amgen ürünleri için yeni potansiyel bir müşteri ile görüşeceğim. 
Amgen’in tanıtım malzemelerini bu hekimin gereksinimlerine 
odaklanacak şekilde uyarlamak istiyorum. Bu mümkün mü?

C:  Hayır. Amgen malzemeleri çok sıkı süreçler izlenerek 
geliştirilmekte ve incelenmektedir. Amgen onaylı malzemeleri 
asla değiştirmemeli veya kendi malzemenizi oluşturmamalısınız.

Ürünlerimizi Tanıtma
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Bilimsel Bilgi Alışverişi işimizin önemli bir öğesidir. Ürünlerimiz ve 
ilgilendiğimiz tedavi alanları hakkında güncel, doğru ve dengeli 
bilimsel bilgiler hazırlama ve bu bilgileri HCC üyeleriyle paylaşma, 
hastalara hizmet etme misyonumuz açısından son derece önemlidir. 

Communications with Members of the Healthcare Community Policy (Sağlık Hizmetleri 
Topluluğu Üyeleri ile İletişim Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Bilimsel Bilgi Alışverişi sırasında doğru nitelikteki, yanıltıcı 
olmayan bilgileri kullanın

 ♦ Amgen, niteliği ve taşıdığı niyet gereği tanıtım amaçlı olmayan 
Bilimsel Bilgi Paylaşımı taahhüdüne bağlıdır – bu kurala uyun

Tanım — “Bilimsel Bilgi Alışverişi”, Politika Kapsamındaki Kişiler 
tarafından (1) aralarında yayınların, tıbbi eğitimin, hastalık durumu 
tartışmalarının, Amgen’in veya araştırmacının sponsorluk yaptığı klinik 
çalışmalarla ilgili diyalogların da bulunduğu, ancak bunlarla sınırlı 
olmayarak tanıtım amacına hizmet etmeyen bir bağlamda  bilimsel 
diyalog kanalıyla yapılan ya da (2) bir Sağlık Mesleği Mensubu veya 
Sağlık  Kurumu tarafından yöneltilen bir soru ya da isteğe yanıt olarak 
gerçekleştirilen iyi niyetli tıbbi ve bilimsel bilgi veya veri alışverişi 
anlamına gelir. Bilimsel Bilgi Alışverişi Tanıtım Amaçlı Bilgileri özellikle 
hariç tutar.

S: Araştırma ve Geliştirme departmanında çalışan bir 
nefroloji uzmanıyım. Söylediğim her şey Bilimsel 
Bilgi Alışverişi olarak değerlendiriliyor ve dolayısıyla 
tanıtım amacına hizmet etmiyor, değil mi?

C: Hayır. Bir Amgen temsilcisinin görevi veya eğitimi 
değil, kendisi tarafından kurulan iletişimin içeriği ve 
bağlamı, bu tür iletişimlerin tanıtım amacı mı yoksa 
Bilimsel Bilgi Alışverişi amacı mı taşıdığını belirler.

Bilimsel Bilgi Alışverişi 
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Çevreye Saygı 

Amgen, dünya genelinde tesislerini çevreye karşı duyarlı bir şekilde 
işletme taahhüdüne bağlıdır. Çevre, sağlık ve güvenlik konularıyla 
ilgili tüm geçerli yasalara ve düzenleyici koşullara uygun hareket 
etmekteyiz.

Geçerli yasalar kapsamındaki yükümlülüklerimizle tutarlı olarak 
Amgen, tehlikeli madde kullanımı ve salımını en aza indirmeye 
ve tehlikeli maddelerin güvenli bir biçimde işlenmesini ve imha 
edilmesini sağlamaya çalışır. Amgen ayrıca personel bağlılığı, 
kaynakların korunması ve yeşil tasarım ilkelerinin uygulanması yoluyla 
sürdürülebilir ürün, tesis ve süreçlerin kullanımını teşvik eder. 

Ayrıca Dikkat — Her Amgen tesisi, geçerli çevre, sağlık ve güvenlik 
yasalarının gereklerini yerine getirmek veya bu gerekleri aşmak 
üzere tasarlanmış tesise özgü politika ve prosedürleri belirlemek ve 
korumakla yükümlüdür.

Environment, Health and Safety Policy (Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası’nı) 
inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ İş faaliyetinizin çevre açısından uygun olduğundan emin olun. 
Enerji ve kaynakları korumayı, atık azaltmayı, uygun olan yerlerde 
ürünleri geri dönüştürmeyi ve geri dönüştürülen veya yenilenen 
ürünleri kullanmayı hedefleyen Amgen programlarına katılın.

 ♦ Atmosfere, toprağa veya suya potansiyel olarak zarar verebilecek 
salımlar dahil tüm çevresel olayları derhal raporlayın.

 ♦ Çevresel bir olayla ilgili olarak Amgen tarafından yapılan tüm 
soruşturmalarda ve müteakip düzeltici tedbirlerde tam anlamıyla 
işbirliği yapın.

 ♦ Amgen tarafından sağlanan eğitime katılın.

S: Bir kimyasal kabını atmam gerekiyor. Dinlenme 
odamızdaki çöp kutusuna atılabilir mi?

C: Hayır. Amgen’de kullandığımız pek çok bileşik ve kimyasal 
için uygun atık yok etme prosedürlerini izlememiz gerekir. 
Hangi özel koşulların geçerli olabileceğini bilmek önemlidir. 
Çöp ve geri dönüştürülebilir malzemelere yönelik işlemlerle 
ilgili prosedürler hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir.
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Tanım — KGO, sağlık hizmeti uygulama kararlarını 
standartlaştırmak ve hasta bakım kalitesini iyileştirmek 
amacıyla Klinik Uygulama Kılavuzları yayınlayan bir 
kurumdur.

Kılavuz Geliştirici Organlarla İletişimler

Ürünlerimizin arkasındaki bilimi ve hastalara hizmet etme 
misyonumuzu daha ileri götürmenin bir yolu da Kılavuz Geliştirici 
Organlarla veya KGO’larla izin verilen iletişimler kurmaktır. 

Amgen’de ürünlerimiz hakkında en güncel, doğru ve konuyla alakalı 
klinik bilgileri ve Sağlık Hizmeti Ekonomik Bilgileri sağlamak için 
KGO’larla ve üyeleriyle yalnızca belirlenmiş ve eğitimli personel 
iletişimde bulunabilir.

Ayrıca, KGO’ların ve üyelerinin bağımsızlığına saygı gösterilmeli 
ve bunlar üzerlerinde kontrol kurulmamalı veya gereksiz bir etkide 
bulunulmamalıdır. 

Kılavuz Geliştirici Organlarla İletişimler’i gözden geçirerek daha 
fazla bilgi edinin.
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Değer Bazlı Ortaklıklar 

Değer bazlı ortaklıklar yoluyla Amgen paydaşlarla verimlilik ve 
erken tanı sağlamak, maliyetleri düşürmek ve dünya çapında hasta 
deneyimlerini geliştirmek için sağlık alanındaki gelişmeleri global 
olarak destekleyen ortaklıklar kurar.

Değer Bazlı Ortaklıklar Politikasını gözden geçirerek daha fazla bilgi 
edinin. 

Tanım — “Değere Dayalı Ortaklıklar” her birimizin kaynakları, 
yetenekleri veya riskleri paylaştığımız diğer kuruluşlarla olan 
angajmanları ifade eder. Sonunda, değere dayalı ortaklıklar 
aracılığıyla bilgi edinmek ve hastanın yolculuğunu geliştirmek 
için bilim, bilgi, veri veya içgörü geliştiririz.

Her Değer Bazlı Ortaklık:

y   Meşru bir Amgen iş ihtiyacını karşılamalı
y   Karşılıklı yarar sağlamalı
y   Karşılıklı karar alma süreci içermeli
y   Karşılıklı katkılar içermelidir
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Tekelleşmeyle Mücadele ve 
Haksız Rekabet

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Siyasi Faaliyetler ve 
Siyasi Bağışlar

Fiyatlandırma ve Fiyat Bildirme

Küresel Ticaret – İhracat ve İthalat 
Denetimleri ve Ticari Yaptırımlar

?

Müşteriler ve Devletlerle Olan İlişkilerimiz

Şirketimiz yoğun denetim altındaki bir ortamda faaliyet göstermektedir. Devlet kuruluşları, 
politika hazırlayanlar ve diğer kamu çalışanları ile etik, saygılı ve işbirlikçi ilişkiler kurma, 
hastalarımıza ilaç sunabilmemiz açısından çok önemlidir.
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Tekelleşmeyle Mücadele ve Haksız Rekabet

Tekelleşmeyle mücadele yasaları ve rekabet yasaları adil rekabeti 
teşvik eder. Bu yasalar, genellikle işletmelerin kalite, fiyat ve 
hizmet temeline dayanarak rekabet etmesini sağlama yöntemlerine 
odaklanır. Amgen, iş yaptığımız herhangi bir ülkedeki tekelleşmeyle 
mücadele ve rekabet yasalarını ihlal eden herhangi bir ticari 
davranışa, işleme ya da etkinliğe izin vermez veya bu ticari 
davranışa, işleme ya da etkinliğe katılmaz.

Bu yasa alanı son derece karmaşık olup eyaletten eyalete ve 
ülkeden ülkeye değişebilir. Bu yasalar tekelleşmeyle mücadele, 
tekel, adil ticaret, rekabet, fiyat ayrımcılığı veya kartel yasaları olarak 
biliniyor olabilir. Bu yasalar, bir şirket ile müşterileri, tedarikçileri 
ve dağıtımcıları arasındaki ilişkilerin yanı sıra genellikle mevcut 
veya potansiyel rakipler arasındaki ilişkiler için geçerlidir. Herhangi 
bir tekelleşmeyle mücadele veya rekabet yasasını içerebileceğini 
düşündüğünüz bir durumla karşılaşmak üzereyseniz, rehberlik için 
Hukuk Departmanı’na başvurun.

Antitrust and Unfair Competition Policy (Tekelleşmeyle Mücadele ve Haksız 
Rekabet Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Herhangi bir gerçek veya potansiyel rakiple fiyatlandırma 
politikaları, indirimler veya diğer satış koşulları ya da pazar veya 
müşteri paylaşımı konularında görüşme veya anlaşma yapmayın.

 ♦ Herhangi bir gerçek veya potansiyel rakiple bizim ürünlerimizin 
veya onların ürünlerinin satışı (veya satılmaması) konusunda 
görüşme veya anlaşma yapmayın.

 ♦ Şirketimize yardım etmek ya da rakiplerimize zarar vermek için 
müşteri veya tedarikçilere asla rüşvet vermeyin veya rüşvet 
verme girişiminde bulunmayın.

 ♦ Haksız rekabet ediyor veya piyasadaki hakim konumu kötüye 
kullanıyor gibi görünmenize yol açabilecek bir davranışta 
bulunduğunuzda önlem alın.

S: Yakın zamanda düzenlenen bir konferansta, bir rakibin 
sahip olduğu malzemeleri piyasada hakim konuma 
getirmeyi amaçlaması konusunda görüşüldü. Bu şekilde 
piyasa konumumuz hakkında bir şeyler yazabilir miyiz?

C: Hayır. Piyasaya hakim olmak veya piyasayı denetim 
altında tutmak, rakiplerin müşterilere ya da tedarikçilere 
ulaşmasını önlemek veya müşterilere zarar verecek 
fiyatlandırma uygulamalarında bulunmak Amgen’in politikası 
değildir. Amgen belgelerinde ve e-postalarda bu izlenimi 
verebilecek aşırı saldırgan bir dil kullanmaktan kaçının.

Önemli Not — Rakiplerimizi müşterilerimize kötülemekten 
kaçınmalısınız. Rakiplere atıfta bulunmak yerine Amgen tarafından 
müşterilerimize sunulan faydalara ve hizmetlere odaklanan bir dil 
kullanın.
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Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Amgen yürürlükteki rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele 
(“ABAC”) yasa ve yönetmeliklerine uyum dahil olmak üzere en üst 
düzey etik iş davranışına bağlıdır. Özünde, bu yasa ve yönetmelikler 
uygunsuz avantajlar karşılığında değerli bir şey teklif etmeyi, 
ödemeyi, talep etmeyi veya almayı yasa dışı kılar. Bu, Amgen’in 
dünya çapında faaliyetlerini desteklemek için ilişki içinde olduğu 
üçüncü tarafları kapsar. 

Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Politikası’nı) ve U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure: Gifts 
to Government Employees (Devlet Çalışanlarına Verilen Hediyelere İlişkin ABD 
Resmi İlişkiler Standart Operasyon Prosedürü’nü) inceleyerek daha fazla bilgi 
edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Amgen’in ABAC Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 
çerçevesinde ilkelerini ve standartlarını anlayın ve bunlara uyun. 

 ♦ Bu tür yasaları ve yönetmelikleri ihlal edebilecek veya ihlal etme 
niyetinde olma görünümü veren herhangi bir faaliyetten kaçının. 

 ♦ Önerilen davranışlara uygunluğu konusunda herhangi bir şüphe 
olması durumunda Hukuk Departmanı, Uyumluluk Liderleri, 
Uyumluluk Şefi ve/veya İş Davranışı Yardım Hattı’ndan yardım 
isteyin.
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► Müşteriler ve Devletlerle 
Olan İlişkilerimiz
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Tekelleşmeyle Mücadele ve 
Haksız Rekabet

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Siyasi Faaliyetler ve 
Siyasi Bağışlar

Fiyatlandırma ve Fiyat Bildirme

Küresel Ticaret – İhracat ve İthalat 
Denetimleri ve Ticari Yaptırımlar

Siyasi Faaliyetler ve Siyasi Bağışlar 

Amgen’in siyasi adayları destekleme veya siyasi faaliyetlerde 
bulunması konusunda yasal kısıtlamalar vardır. Örneğin, ABD’de 
federal yasalar bir kurumun çalışanları için siyasi eylem komitesini 
yönetmesine izin verse de, federal seçimlerle bazı eyalet 
seçimlerine ve yerel seçimlere yönelik kurumsal katkılar yasal 
değildir. ABD dışındaki birçok ülkede de bu tür faaliyetlerin tabi 
olduğu yasalar vardır.
Nerede olursanız olun, herhangi bir lobicilik veya siyasi faaliyette 
bulunmadan veya siyasi faaliyler için kurumsal kaynakları 
kullanmadan önce Hukuk Bölümünün rehberliğini almalısınız.
Siyasi faaliyetler için uygun politikalar veya yerel kaynakları gözden geçirerek 
daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ ABD’de aşağıdakilere dikkat edin:

 y Asla kamu görevine aday birine gerçekleştireceği herhangi 
bir resmi işlem karşılığında yardım etmeyin ya da bu aday 
yerine para harcamayın.

 y Amgen adına lobi çalışmaları yapan devlet kuruluşları veya 
personeline dahil oluyorsanız, geçerli yasalar hakkında bilgi 
sahibi olun ve bu yasalara uygun hareket edin.

 y Devlet personeli veya kuruluşlarına yönelik siyasi katkılar ve 
yardımlar ya da diğer finansmanlar için tesisinizdeki onay 
süreçleri konusunda bilgi edinin ve bu süreçleri takip edin.

S: Amgen’in çıkarlarını desteklediğini bildiğim bir adaya şahsi bir 
çek gönderdim. Bu çekin geri ödemesini nasıl alabilirim?

C: ABD’de personel, bir adaya veya siyasi bir komiteye sağlanan 
herhangi bir kişisel siyasi katkının geri ödenmesi için talepte  
bulunmamalıdır. Amgen’in kişisel siyasi bir katkıyı geri ödemesi  
yasaktır.

Tanım — Amerika Birleşik Devletleri federal yasası kapsamında “lobi 
çalışması,” politika oluşturma ve mevzuat gibi çeşitli federal devlet 
faaliyetlerini etkilemeyi ve federal göreve aday olanların seçimini 
etkilemeyi içerir. Ayrıca, federal ihale veya hibelerin müzakere 
edilmesini, verilmesini veya idaresini etkilemeyi de içerebilir.



Code of Conduct  
(Davranış Kuralları)

?

Code of Conduct  
(Davranış Kuralları)

► Müşteriler ve Devletlerle 
Olan İlişkilerimiz

?

Tekelleşmeyle Mücadele ve 
Haksız Rekabet

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Siyasi Faaliyetler ve 
Siyasi Bağışlar

Fiyatlandırma ve Fiyat Bildirme

Küresel Ticaret – İhracat ve İthalat 
Denetimleri ve Ticari Yaptırımlar

Fiyatlandırma ve Fiyat Bildirme 

Doğru ve güncel fiyatlandırma bilgileri devletlere, özel ödeyicilere, 
sağlık mesleği mensuplarına, hastalara ve diğer paydaşlara 
yardımcı olur. Bu bilgiler, ayrıca ticari başarımız ve düzenleyici 
koşulları karşılamamız açısından da önemlidir. 

Bu alandaki yasalar karmaşıktır ve ülkeden ülkeye değişir. Doğru 
olmayan fiyatlandırma bilgileri ve fiyat raporlama, Amgen’i önemli 
yasal tehlikelere maruz bırakabilir. 

Pricing and Price Reporting Policy (Fiyatlandırma ve Fiyat Bildirme Politikası’nı) 
inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ ABD dışındaysanız, fiyatlandırma ve fiyat raporlama 
düzenlemelerine uygun hareket etme konusunda rehberlik için 
Hukuk Departmanı’na başvurun.

 ♦ ABD’deyseniz, sorumlu olduğunuz tüm devlet fiyat 
hesaplamalarının ve raporlarının güncel ve doğru olduğundan 
emin olun.

 ♦ ABD’deyseniz, yasal indirim, iade ve idari ücretler için onay alma, 
bunları belgelendirme ve bildirmeye yönelik Amgen prosedürlerini 
izleyin.

 ♦ Fiyat hesaplama ve raporlama işlemlerine dahil oluyorsanız, 
Amgen tarafından verilen ilgili eğitime katılın.
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Küresel Ticaret – İhracat ve İthalat 
Denetimleri ve Ticari Yaptırımlar

Küresel tedarik zincirinin kesintiye uğramamasını sağlamak için 
tüm küresel ticaret koşullarına tam olarak uygun hareket etmemiz 
gerekir. İthalat ve ihracat yasaları malların veya teknolojinin farklı 
ülkelerdeki üçüncü şahıslara ve Amgen tesislerine nakliyesi, elde 
taşınması ve elektronik olarak aktarılmasında uygulanır. Örneğin, 
bir cihazın özelliklerini başka bir ülkedeki meslektaşınıza e-posta 
ile gönderdiğinizde, onu ihraç etmiş olursunuz ve bu faaliyet için 
ithalat/ihracat yasaları geçerlidir. Ayrıca, birçok ülkede ekonomik 
yaptırımlar, ambargolar ve boykotlar gibi ticari kısıtlamalar da vardır.

İthalat veya ihracat sırasında sorularınız varsa Küresel Ticaret 
Operasyonları ile temasa geçmelisiniz.

İhracat kontrolleri, ekonomik yaptırımlar, boykot talepleri, programlar 
ve politikalar hakkında sorularınız varsa Global Ticaret Mevzuatına 
Uygunluk bölümü ile iletişime geçin.

Trade Compliance Policy (Ticaret Kurallarına Uyum Politikası’nı) inceleyerek 
daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Tüm uluslararası işlemlerde, tüm ihracat ve ithalat denetimleri ile 
ticari kısıtlamalar konusunda bilgi edindiğinizden ve bu denetim 
ve kısıtlamalara uygun hareket ettiğinizden emin olun. 

 ♦ Nakliye ve diğer ihracat ve ithalat faaliyetleri açısından tesise 
özgü prosedürler hakkında bilgi edinin.

S: Laboratuvar ekipmanlarını Amerika Birleşik Devletleri dışına çıkararak 
Avrupa’daki Amgen tesisine götürürsem bu ihracat sayılır mı?

C: Evet. Bu ihracat sayılır ve ABD ihracat denetimi yasalarına tabi olur. 
Aynı şekilde, laboratuvar ekipmanlarını ABD’ye geri götürürseniz 
bu bir ithalat sayılır ve ithalat denetimi yasalarına tabi olur.
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Ayrımcılık ve Tacizin 
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Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket Sistemlerinin Kullanımı

Sosyal Medya

?

Amgen Değerleri en çok çalışma ortamımızda belirgindir. 
Amgen çalışanları olarak yaptığımız her şeyde şirketin 
değerlerini yaşatmaktan gurur duyuyor ve karşılıklı güven 
ve saygıya dayalı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.

Personelimiz ve İşyerimiz
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?

Çalışma Ortamımız

Dünya genelindeki tüm çalışanların tüm geçerli yasalara uyması ve 
en yüksek profesyonel davranış standartlarını gözetmesi, her zaman 
dürüst olması, başkalarına saygılı davranması ve şirket politikalarına 
uygun hareket etmesi gerekir.

Dünya genelindeki tüm çalışanların, içinde faaliyet gösterdiğimiz 
bütün ülkelerde insan haklarına saygılı olması gerekir. İnsan 
kaçakçılığının, köle ve çocuk işçiliğinin her şekli kesinlikle yasaktır. 

Şirketin itibarını korumakla sorumlusunuz. Bu çerçevede, asla 
Amgen’in dürüstlük veya doğruluğu hakkında sorulara neden 
olabilecek ya da şirketi sıkıntıya sokabilecek bir davranış veya 
faaliyette bulunmayın. Sonuç olarak, başkaları Amgen’i Amgen 
Değerlerini yaşatıp yaşatmamanıza bağlı olarak değerlendirir. 

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, 
Raporlama ve Misillemeyi Önleme Politikası) ve General Business Conduct 
Policy (Genel Ticari Davranış Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın
 ♦ Code of Conduct (Davranış Kurallarında) ele alınanlar dahil olmak 

üzere tüm Amgen politikalarına uyun ve Amgen Değerlerini 
yaşatın.

 ♦ Sözlerinizde ve hareketlerinizde dürüst olun. Asla, Amgen’in 
güvenini sarsacak veya müşteriler, devlet çalışanları, 
meslektaşlar ya da diğer kişiler tarafından hoş karşılanmayacak 
hiçbir davranışta bulunmayın.

 ♦ Profesyonel bir biçimde hareket edin ve kabul görmüş ve sizin 
için geçerli olan endüstri standartlarına veya mesleki standartlara 
her zaman uyun.

 ♦ Amgen niteliğini korumak için doğru adımları atın.
 ♦ İnsan kaçakçılığına ya da köle veya çocuk işçiliğine girişmeyin 

ya da bunları desteklemeyin veya bu konularda bilinen ihlalleri 
bulunan tedarikçilerle çalışmayın.

S: İşimizi dünyanın yeni bölgelerini kapsayacak şekilde 
büyüttüğümüzü biliyorum. Farklı ülkeler farklı kültürlere 
sahiptir, bu nedenle Amgen Değerleri, Code of 
Conduct (Davranış Kuralları) ve politikalarımız bu 
yeni iş ortamlarında yine de geçerli olacak mı?

C: Evet. Amgen Değerleri küreseldir ve süreklilik taşır. 
Aynı şekilde, Code of Conduct (Davranış Kuralları) iş 
yaptığımız her ülke ve kültürde hepimiz için geçerli olan 
politikaları açıklar. İşimiz değişebilir, pazarlarımız değişebilir, 
ancak Amgen Değerleri ve Code of Conduct (Davranış 
Kuralları) bize rehberlik etmeye devam edecektir.

Önemli Not — Bir kişinin tercihleri ve eylemleri Amgen gibi büyük bir 
şirket üzerinde küçük bir etkiye sahip olabilecek gibi görünebilir. Bu 
doğru değildir. Yaptığınız her şey Amgen Değerlerini benimseyen bir 
ortam oluşturmaya ve bu ortamı korumaya yardımcı olur.

Çalışma Ortamımız

Ayrımcılık ve Tacizin 
Olmadığı bir İşyeri

Güvenli ve Sağlıklı İşyeri

Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket Sistemlerinin Kullanımı

Sosyal Medya
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Ayrımcılık ve Tacizin Olmadığı bir İşyeri 

Amgen, çeşitlilik barındıran bir işgücünü ve kapsayıcılık kültürünü 
destekleme taahhüdüne bağlıdır. Farklı deneyim ve fikirleri olan 
çeşitli bir işgücü, Amgen’i güçlendirir ve hepimizin elinden geleni 
yapmak için çaba göstermesini sağlar. 

Yasadışı ayrımcılık veya taciz sayılabilecek davranışlar, Amgen’in 
politikalarını ve Amgen Değerlerini ihlal eder. Bu tür davranışlar, 
ekipler halinde birlikte çalışmamıza zarar verir ve birbirimize saygı 
duymamızın önemine yönelik inancımızla çelişir.

Ayrıca Dikkat — Başkaları için uygunsuz ve ağır olabilecek 
e-postaların, posterlerin, takvimlerin, ekran koruyucuların, 
fotoğrafların, karikatürlerin vb. taciz olarak değerlendirilebileceğini 
unutmayın. Uygunsuz temas ve kişisel tehdidin yanı sıra cinsiyet, 
ırk veya din gibi kişisel özelliklerle ilgili aşağılayıcı göndermelerde 
bulunmak da taciz sayılabilir.

Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş Davranışı, 
Raporlama ve Misillemeyi Önleme Politikası’nı), Equal Employment 
Opportunity, Anti-Discrimination and Anti-Harassment Policy (Eşit İstihdam 
Fırsatı, Ayrımcılıkla ve Tacizle Mücadele Politikası’nı) ve Affirmative Action 
Policy (Olumlu Faaliyet Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Asla yasadışı ayrımcılık yapmayın.

 ♦ İşyerinde tacizle mücadele ve eşit istihdam fırsatlarını teşvik etme 
konularında şirketin çabalarını destekleyin.

 ♦ Başkalarına uygunsuz, ağır veya aşağılayıcı gelebilecek 
yorumları, şakaları veya lakapları hoş görmeyin ve raporlayın.

 ♦ İş ödülleri karşılığında asla uygunsuz tekliflerde bulunmayın.

 ♦ Hiçbir zaman düşmanca veya tehdit edici davranışlarda 
bulunmayın veya başkalarını bu şekilde davranmaya teşvik 
etmeyin.

 ♦ Belirli hususları raporlamak için uygun telefon numaralarını nasıl 
bulacağınızı ve kullanacağınızı öğrenin.

S: Yasadışı ayrımcılık nedir?

C: Yasalar ülkeden ülkeye ve ABD’de eyaletten eyalete 
farklılık göstermekle birlikte, işte genellikle ırk, ulusal 
köken, cinsiyet, din ve maluliyet gibi kişisel özelliklerin 
suistimaline dayanan ayrımcılığı yasaklar. Bulunduğunuz 
bölgede hangi politikaların geçerli olduğunu öğrenin. Çalışma Ortamımız

Ayrımcılık ve Tacizin 
Olmadığı bir İşyeri

Güvenli ve Sağlıklı İşyeri

Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket Sistemlerinin Kullanımı

Sosyal Medya
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Güvenli ve Sağlıklı İşyeri

Yaptığımız her şeyde güvenliğe öncelik veririz. İş arkadaşlarınıza 
ve tesislerimize giren kişilere karşı bulunduğunuz alandaki çalışma 
koşullarının güvenlik gereksinimlerimizi karşıladığından emin 
olmakla yükümlüsünüz. Bunu örneğin güvenlik eğitimine katılarak, 
güvenlik standartlarını uygulayarak ve güvenlik endişelerini hemen 
raporlayarak yapabilirsiniz.

Madde ve alkol kullanımının olmadığı bir işyeri taahhüdüne bağlıyız. 
Madde veya alkol etkisi altındaysanız, Amgen tesislerinde veya 
şirket araçlarında bulunamaz ya da Amgen için çalışamazsınız.  
Sizi madde kullanımıyla ilgili tüm sorunlar için tedavi görmeye  
davet ediyoruz.

Amgen, şiddetin olmadığı bir işyeri taahhüdüne bağlıdır. Sözlü veya 
fiziksel nitelikte ağır, tehditkar veya şiddet içeren davranışı hemen 
raporlamanız gerekir. Şiddet içeren veya tehdit eden hareketlere izin 
verilmez ve bu tür hareketler hoş görülmez.

Environment, Health and Safety Policy (Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası), 
General Business Conduct Policy (Genel Ticari Davranış Politikası) ve Drug, 
Alcohol & Tobacco Policy (Uyuşturucu, Alkol ve Tütün Politikası’nı) inceleyerek 
daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Makul ve güvenli bir tutum sergileyin.

 ♦ Tesise getirdiğiniz tüm ziyaretçiler konusunda sorumluluğunuzu 
bilin.

 ♦ İşinizde kullandığınız ekipmanların nasıl kullanılacağını ve bu 
ekipmanların bakımlarının nasıl yapılacağını öğrenin ve gerekli 
kişisel koruyucu giysileri giyin.

 ♦ Acil müdahale planları dahil olmak üzere tesisiniz veya alanınızla 
ilgili sağlık ve güvenlik kurallarını öğrenin.

 ♦ Güvenli olmayan koşullar, kazalar, atlatılan tehlikeli durumlar, 
işten kaynaklanan yaralanmalar ve hastalıklar, tehdit edici veya 
şiddet içeren davranışlar dahil tüm çevre, sağlık ve güvenlik 
hususlarını hemen raporlayın.

S: İşte ortaya çıkan her türlü yaralanmayı 
küçük de olsa raporlamalı mıyım?

C: Evet. Küçük de olsa her türlü yaralanmayı hemen raporlamanız 
gerekir. Bazen küçük gibi görünen yaralanmalar ciddi sağlık 
sorunlarına yol açabilir. Tüm yaralanmaların raporlanması, doğru 
bir tıbbi tedavi görmenizi ve gelecekte oluşabilecek yaralanmaları 
engellemek üzere uygun önlemler alabilmemizi sağlar.

Önemli Not — Zaman zaman işle ilgili veya şirketin sponsor olduğu 
bazı etkinliklerde alkol verilebilir veya bulunabilir. Bu etkinliklerde 
alkol almayı tercih ederseniz, güvenli ve sorumlu bir şekilde 
davranmanızı bekleriz. Alkol dağıtımı ve kullanımından bu etkinlikleri 
düzenleyen yöneticiler sorumlu olmalıdır.

Çalışma Ortamımız
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Kişisel Bilgilerin Korunması 

Amgen’de, bize emanet edilen Kişisel Bilgilerin gizliliğine saygı 
duyarız. Dünya genelinde şirketteki herkesin, Kişisel Bilgilerin 
korunmasında, güvenliğinin sağlanmasında ve doğru şekilde 
işlemden geçirilmesinde (ör.. toplanmasında, kullanılmasında, 
erişilmesinde, görüntülenmesinde, saklanmasında, aktarılmasında) 
oynayacağı bir rol vardır. Amgen ve Amgen adına hareket eden 
kişiler; çeşitli yasal iş amaçlarıyla hastalar, bakıcılar, tüketiciler, 
klinik çalışma gönüllüleri, sağlık mesleği mensupları (örn. hekimler 
veya hastabakıcılar), Amgen personeli ve yüklenicileri ve başkaları 
hakkında çeşitli türlerde Kişisel Bilgileri işlemden geçirirler. 

Bu tür bilgilerin yasalara uygun olarak işlemden geçirilmesi, 
Amgen’in iş etkinlikleri açısından önemlidir. İlgili kişisel gizlilik ve 
veri koruma yasaları, Kişisel Bilgileri korumak için uygun güvenlik 
önlemleri almamızı zorunlu tutmaktadır. Kişisel Bilgilerin yasa dışı 
ya da izinsiz kullanılması veya ifşa edilmesi, bu bilgilerin ait olduğu 
kişileri olumsuz şekilde etkileyebildiği gibi, olasılıkla Amgen’i de yasa 
ve düzenlemeler önündeki risklerin yanı sıra mali zarara ve itibar 
zedelenmesine maruz bırakabilir. Dolayısıyla, raporlanan tüm Kişisel 
Gizlilik Olayları ivedi bir şekilde derinlemesine araştırılır ve bu tür 
sorunların uygun şekilde üzerine gidilir.

Protection of Personal Information Policy (Kişisel Bilgileri Koruma Politikası’nı) 
inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Bir bireye ait Kişisel Bilgileri işleme tabi tutarsanız, bu tür Kişisel 
Bilgilerin işlemden geçirilmesiyle ilgili tüm yasalara ve Amgen’in 
yönetişim belgelerine uymalısınız. Bu, bireye uygun bir duyuru 
verilmesini ve gerekirse, ilgili yasaların yanı sıra Amgen’in politika 
ve prosedürleri uyarınca bireyin izninin alınmasını içerebilir.

 ♦ Kişisel Bilgilere erişiminiz varsa bu bilgileri korumalı, yalnızca 
yasalara uygun amaçlarla kullanmalı ve yalnızca yetkili gerçek 
veya tüzel kişilerle paylaşmalısınız.

 ♦ Amgen’in Kişisel Bilgileri ele alma biçimine ilişkin belirli 
protokollere veya sözleşmelere uygun hareket etmelisiniz. 
Bunlar arasında, klinik çalışmalardaki hasta bilgilendirilmiş olur 
formlarında veya bir Amgen web sitesi kişisel gizlilik beyanında 
verilen taahhütler sayılabilir.

 ♦ Kişisel Bilgileri işlemden geçirirken, bunları uygunsuz erişim, 
imha, değiştirme, saklama veya kullanıma karşı korumak için 
uygun güvenlik tedbirlerini almalısınız.

 ♦ Yasalar ülkelere göre değişir. Kendi fonksiyonunuzun Kişisel 
Bilgileri koruma konusundaki politika ve prosedürlerini bilmelisiniz. 
Ayrıca, bazı Kişisel Bilgi tipleri ve gerçekleştirebileceğiniz belirli 
işlemler için de özel kuralların geçerli olabileceğini unutmayın.

 y Projeniz veya yetki bölgenizle ilgili rehberlik için lütfen  
privacyoffice@amgen.com adresine mesaj göndererek  
Amgen Gizlilik Ofisiyle temas kurun.

Tanım — “Kişisel Bilgiler” genellikle, kimliği bilinen bir kişiye 
ait bilgi veya kişinin kimliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak 
öğrenilmesini sağlayacak bilgilerdir. Tanım ülkeye ve yasaya 
göre farklılık gösterebilir. Örnekler arasında kişinin adı, adresi 
veya aile bilgileri sayılabilir.

S: Bir Kişisel Gizlilik Olayından şüphelenirsem veya 
bu tür bir olayı öğrenirsem ne yapmalıyım?

C: Şüpheli veya bilinen bir Kişisel Gizlilik Olayı meydana 
geldiğinde Kişisel Bilgileri güvenceye almalı ve derhal 
İş Davranışı Yardım Hattını aramalısınız. Olayın raporu 
Kişisel Gizlilik Ofisi tarafından alındığında, Kişisel Gizlilik 
Ofisinin veya Hukuk Bölümünün bir temsilcisi sizinle 
temas kuracaktır. Kişisel Gizlilik Olayının araştırılmasında 
Kişisel Gizlilik Ofisiyle tam olarak işbirliği yapmalısınız.

Çalışma Ortamımız

Ayrımcılık ve Tacizin 
Olmadığı bir İşyeri

Güvenli ve Sağlıklı İşyeri

Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket Sistemlerinin Kullanımı

Sosyal Medya
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Şirket Sistemlerinin Kullanımı

Şirket sistemleri, genellikle yalnızca şirket işleri için kullanılması 
gereken kurumsal varlıklardır. Tüm Amgen sistemleri ve bu 
sistemlerde saklanan kayıtlar ve bilgiler, nasıl işaretlendiğine veya 
etiketlendiğine bakılmaksızın şirketin mülkiyetindedir. Genel olarak 
bazı ülkelerde yerel yasalar bu ülkelerdeki personele daha geniş 
çaplı haklar verebilse de, şirket sistemlerini kullanırken genellikle 
gizlilik veya mahremiyet gibi bir beklenti içinde olmamanız gerekir. 
Yasal olarak izin verilen durumlarda, Amgen tamamen kendi 
takdirine bağlı olarak önceden bir bildirim veya onay olmaksızın 
herhangi bir tarihte dosyalarınızı ve mesajlarınızı inceleyebilir ya da 
İnternet kullanımınızı izleyebilir. Bir şirket sistemini kullandığınızda 
yasalarla izin verilen şekilde Amgen tarafından inceleme, izleme ve 
erişime onay vermiş olursunuz.

Ayrıca Dikkat — Şirket sistemlerine verilebilecek örnekler Amgen 
bilgisayarlarını, e-postaları, sesli postaları, anlık iletileri, telefon 
kayıtlarını, ağları ve İnternet erişimini içerir.

Use of Company Systems and Internet Conduct Policy (Şirket Sistemlerinin 
Kullanımı ve İnternet Davranışları Politikası) ve Social Media Policy (Sosyal 
Medya Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Hiçbir zaman herhangi bir Amgen sisteminde uygunsuz, 
hakaret içeren veya rahatsız edici bir materyal oluşturmayın, 
göndermeyin, görüntülemeyin veya almayın.

 ♦ Kendinizi ve Amgen’i korumak için bir Amgen sistemi parolanızı 
paylaşmamanız gerekir.

 ♦ Geçerli yasalarla öngörülenler dışında, şirket sistemlerini 
kullanırken gizlilik veya mahremiyet beklentisinde olmayın.

 ♦ İşiniz sona erdiğinde, içerdikleri tüm bilgi ve kayıtlar dahil olmak 
üzere tüm Amgen eşyalarını ve ekipmanlarını iade edin.

S: Amgen bilgisayarımı kişisel amaçlarla kullanabilir miyim? 

C: Genel olarak belirli koşullar altında ve sınırlı kişisel 
amaçlarla şirket sistemlerini kullanarak e-postalara 
ve İnternet’e erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin, bu 
kullanımınız yasaları veya Amgen politikasını ihlal 
etmemeli ya da iş performansınızı etkilememelidir.

Çalışma Ortamımız

Ayrımcılık ve Tacizin 
Olmadığı bir İşyeri

Güvenli ve Sağlıklı İşyeri
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Sosyal Medya 

Yeni bir iletişim ve işbirliği medyası mevcut hale geldiğinden, Amgen personeli Amgen ile 
ilişkili amaçlar için Sosyal Medya kullanımlarının uygun olmasını sağlamalıdır.

Sosyal medya kullanırken şunları yapmalısınız:
y    Tüm Amgen Değerlerini, politikalarını, prosedürlerini, yasalarını ve düzenlemelerini 

uygulayın
y   Tüm şüpheli Advers Olayları, Ürün Şikayetlerini ve Diğer Güvenlik Bulgularını rapor edin

Şunları yapmamalısınız:
y   Yetkili olmadıkça Amgen’i temsil etme iddiasında bulunmayın

Sosyal Medya Kullanımı için Kurallar

Sosyal medyayı kullanırken şunları yapmamalısınız: 
y    Harici paylaşım için onaylanmayan dahili bir Amgen bildiriminin yeniden gönderimini 

yapmayın
y    Amgen veya rakipçe pazarlanan bir ürünün veya boruhattı ürünün etkinliği veya güvenliği 

hakkında tanıtım yapmayın veya iddiada bulunmayın
y    Potansiyel bir gelişme ve bir firmayla ticari bir işbirliği hakkında işlem neticelenmeden ve 

kamuya duyurulmadan önce gönderim yapmayın
y    Dahili bir personel toplantısında kullandığı bir Amgen ürünü hakkında tecrübesini paylaşan 

hastalar hakkında hastanın ve Amgen’in iznini almadan bilgi gönderimi yapmayın
y    Dahili bir MyAmgen makalesini birisi ilgilenir düşüncesiyle makale sosyal medya kanallarında 

harici paylaşım için onaylanmadığı sürece sosyal medya üzerinden paylaşmayın
y    Amgen’in Yetkili Sözcüsü olmadığınız sürece Amgen adına konuştuğunuzu belirten ya da 

ima eden çevirimiçi bir şey söylemeyin

Şunları yapmalısınız:
y   Şirketle ilgili içerik yayınlarken Amgen için çalıştığınızı net bir şekilde belirtin
y    Sosyal medya profilinize (Amgen için çalıştığınız açıksa) görüşlerinizin Amgen’e ait 

olmadığını belirten bir ifade koyun
y    Ürün etiketleme ve tanıtım ile ilgili düzenlemelerin ve mahremiyetle ilgili kuralların 

ülkeye ve bölgeye göre değiştiğini, bir yerde izin verilen bir şeye başka bir yerde izin 
verilmeyebileceğini unutmayın

y    Web siteleri, sosyal medya siteleri ve uygulamalar gibi Amgen’e ait tüm harici dijital 
varlıklar buraya kaydedilmelidir: Amgen’in Küresel Dijital ve Sosyal Medya İdaresi

Daha fazla bilgi edinmek için Sosyal Medya Politikasını okuyun

Çalışma Ortamımız

Ayrımcılık ve Tacizin 
Olmadığı bir İşyeri

Güvenli ve Sağlıklı İşyeri

Kişisel Bilgilerin Korunması

Şirket Sistemlerinin Kullanımı

Sosyal Medya
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İçeriden Bilgi Sızdırma

Yatırımcı ve Medya İlişkileri

?

Hissedarlarımız

Hissedarlarımız, şirketimizin sahipleri ve geleceğimizin yatırımcılarıdır. Hepimiz, kurumun 
personeli olarak hastalarımız ve kendimiz için değer yaratırken onlar için değer yaratmada  
ve şirketi riske karşı korumada önemli bir rol oynarız.
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Çıkar Çatışmaları

Profesyonel bir şekilde davranmakla ve hiçbir kişisel çıkar 
gözetmeden iş kararları almakla yükümlüsünüz.  
Kişisel çıkarların, dış faaliyetlerin, finansal çıkarların veya ilişkilerin 
Amgen’in çıkarlarıyla çatıştığı, hatta çatışıyor  
gibi göründüğü durumlardan kaçının. Bu tür davranışlar yasaktır.

Conflicts of Interest Policy (Çıkar Çatışmaları Politikası’nı) inceleyerek daha 
fazla bilgi edinin.

Tanım — “Çıkar çatışması”, kişisel çıkar beklentisinin Amgen işini yapma şeklinizi uygunsuz bir biçimde etkilemesine her izin verdiğinizde 
ortaya çıkar. Çatışmaya verilebilecek bazı örnekler, kişisel kazanç için Amgen konumunuzu kullanmayı, rakiplerden biriyle dışarıdan çalışmayı 
ve şirket işlerini vermede taraf tutmayı içerir.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Makul bir kişinin işle ilgili karar alırken uygunsuz bir biçimde etki 
altında kalıp kalmadığınızı sorgulayabileceği durumlardan kaçının.

 ♦ Amgen ile iş yapan tedarikçilerle, müşterilerle ve herkesle 
tarafsız, profesyonel ve adil bir biçimde ilgilenin.

 ♦ Amgen ile iş yapmak koşuluyla hiç kimseden veya hiçbir firmadan 
ödeme, ücret, borç veya hizmet alma arayışına girmeyin veya bu 
tür teklifleri kabul etmeyin.

 ♦ Amgen ile iş yapan ya da iş yapmak isteyen kişi veya firmalardan 
gelen hediyeleri kabul etmeyin. Hediyenin geri çevrilmesinin 
kültürel bir kusur veya mahcubiyete yol açacağı belli kültürlerde, 
Conflicts of Interest Policy (Çıkar Çatışmaları Politikası) bu nadir 
ve özel durumları düzenleyen bir Kültürel Nezaket Hediyeleri 
İstisnası sunmaktadır.

 ♦ Bir akrabanızla veya yakın, kişisel bir ilişkinizin olduğu bir 
kimseyle Amgen adına hiçbir zaman iş yapmayın.

S: Amgen için yararlı olacağını düşündüğüm bir sektör konferansına konuşmacı olarak davet edildim. Konferansa katılım kayıt ücretlerini 
almamanın yanı sıra organizatörler bana az miktarda bir hizmet ücreti ödemeyi ve seyahat ile otel masraflarımı karşılamayı teklif ettiler. 
Tekliflerini kabul edebilir miyim?

C: Hayır. Bir konferans veya toplantıda konuşma yapmak için para kabul edemezsiniz. Ancak, yöneticiniz katılımınızın Amgen için yararlı 
olacağına karar verirse, konferans ücretlerinin alınmamasını kabul edebilirsiniz. Genellikle tüm katılımcılara sunulan yemekleri de kabul 
edebilirsiniz. Seyahat, otel ve ilgili tüm diğer masraflar, Amgen seyahat politikasında belirtildiği gibi Amgen tarafından karşılanmalıdır.
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Finansal Bütünlük

Devlet kuruluşları ve düzenleyici kuruluşlara sunduğumuz rapor 
ve belgelerde tam, adil, doğru, güncel ve anlaşılır açıklamalar 
yapmakla yükümlüyüz. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmemize 
yardım etmelisiniz. CEO’muz ve Finans departmanındaki görevliler 
ek yükümlülüklere sahiptir ve bu Kuralları tamamlayan Etik 
Kuralları’na uymalıdır. 

Code of Ethics for the CEO and Senior Financial Officers (CEO ve Üst Düzey 
Finans Görevlilerine Yönelik Etik Kuralları), Anti-Bribery and Anti-Corruption 
Policy (Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı) ve Records and 
Information Management Policy (Kayıt ve Bilgi Yönetimi Politikası’nı) 
inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Önemli Not — Finansal kayıtlar, yalnızca kamuoyuna açıkladığımız 
kayıtlar değildir. Tüm şirkette finansal bilgileri içeren kayıtlar bulunur 
ve kamuoyu açıklamalarımızın temelini oluşturur. Her fonksiyondaki 
her finansal kayıt tam, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Amgen kayıtlarını tam, doğru ve eksiksiz tutun.

 ♦ Amgen’in finansal düzenleyicilere sunduğu raporları ve belgeleri 
hazırlama işlerine dahil oluyorsanız içeriğin tam, adil, doğru, 
güncel ve anlaşılır olduğundan emin olun.

 ♦ Amgen’in serbest muhasebecileriyle tam anlamıyla işbirliği 
yapın ve bu kişileri zorlayacak, manipüle edecek veya yanlış 
yönlendirecek hiçbir harekette bulunmayın.
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İş Kayıtları ve Bilgiler 

Tüm kayıt ve bilgileri bilgilerin bütünlüğünü koruyacak ve uygun 
erişimi sağlayacak şekilde yönetin. Kayıt ve bilgilerle ilgili politikamız 
karar almayı kolaylaştırır, Amgen’in finansal, düzenleyici ve akdi 
yükümlülüklerini destekler ve kurumsal verimliliği artırır.

Ekstra Odak — Gizli Bilgileri İfşa Anlaşmaları, bilgiyi alan tarafın 
bu bilgiyi gizli bir biçimde kullanmasını ve işlemesini zorunlu kılarak 
bir tarafı bilginin ifşasına karşı korurlar. Sıklıkla, iki şirket birlikte iş 
yapmayı değerlendirdiğinde, aralarında daha iyi bir anlayışa olanak 
tanıyacak bu tür bir bilgiyi paylaşma anlaşmasını imzalarlar.

Records and Information Management Policy (Kayıt ve Bilgi Yönetimi 
Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.

Tanım — Bir “Saklama Kararı”, gerçek veya öngörülen bir dava, 
düzenleyici sorgu veya devlet soruşturmalarından kaynaklanan 
yazılı bir direktiftir. Saklama Kararında belirtilen kayıtları 
ve bilgileri olağan seyirde imha etmemenizi ve silmemenizi 
gerektirir.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Fonksiyonunuzun kayıtları için geçerli olan Kayıt Saklama 
Çizelgesi hakkında bilgi edinin.

 ♦ Geçerli yasalara ve Amgen politikalarına uygun hareket etmek 
için gereken süre boyunca tüm kayıtları saklayın.

 ♦ Bloglar, Wiki’ler, Anlık Mesajlar ve Birleşik Mesajlaşma (sesli veya 
e-posta) gibi yeni teknolojiler kullanılarak oluşturulan kayıtları 
saklayın.

 ♦ Bir Saklama Kararı verilmişse, bu Saklama Kararında tanımlanan 
kayıt ve bilgilerin imha edilmesini ertelemeniz, muhafaza etmeniz 
ve saklamanız gereklidir.

 ♦ Herhangi bir devlet kuruluşunun veya düzenleyici kuruluşun 
çabalarını engellemek amacıyla kayıt veya belge oluşturmayın, 
bu kayıt ya da belgeleri değiştirmeyin veya imha etmeyin.

S: Amgen’de yeni bir departmana geçiyorum. 
Tüm kayıtlarımı yanıma almalı mıyım?

C: E-postalar ve elektronik klasörlerde saklanan kayıtlar gibi 
elektronik kayıtlarınızın birçoğu sizinle birlikte otomatik olarak 
taşınır. Ancak, eski departmanınızdaki işlerinizin parçası olan 
kayıtların o departmanda kalması gerekir. Taşınmadan önce, 
eski departmanınızda doğru kayıtların (elektronik kayıtlar dahil) 
kalmasını sağlamanın en iyi yolu hakkında yöneticinizle konuşun.
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Amgen Bilgilerinin Korunması

Bilgi, Amgen gibi bir şirket için özellikle önem taşıyan bir varlıktır. 
Bilgi bize temel bir rekabet avantajı sağlar ve bilginin korunması 
gerekir. Görev başında oluşturduğunuz veya aldığınız bilgiler 
şirketin mülkiyetindedir ve siz bu bilgileri korumakla yükümlüsünüz. 

Amgen, iş ve finans topluluklarında tanınan bir şirkettir ve Amgen 
ile ilgili sahip olduğunuz bilgilere ilgi duyacak birilerini tanıyor 
olabilirsiniz. Ancak, bu tür bir açıklama politikamız uyarınca gereken 
şekilde önceden onaylanmamışsa, Amgen’in korunan bilgilerini 
şirket dışından birileriyle asla paylaşmamanız gerekir.

Gizli bilgileri herhangi bir dış şirkete, kuruma veya bireye 
göndermeden önce uygun Kurumsal İzni almalısınız. Karşı tarafın 
düzenleyici bir yetkili resmi kurum veya bu tür bir yetkili resmi kurum 
adına çalışan bir özel organ olduğu durumlar haricinde, yazılı bir 
Gizli Bilgileri İfşa Anlaşması yapılması da gerekir. Örneğin, karşı 
taraf sağlık veya ilaçla ilgili ulusal bir düzenleyici kurum veya kurum 
adına çalışmak için resmen görevlendirilen bir bilimciler kurulu 
ise, Gizli Bilgileri İfşa Anlaşması gerekmez. Bu şirket, kurum ya da 
bireyle bir Gizli Bilgileri İfşa Anlaşması yapmak veya ilgili anlaşmaya 
uygun gizlilik metninin dahil edilmesini temin etmek için veya bu 
konuda sorularınız varsa Hukuk Bölümüyle temas kurun.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Amgen’in sahip olduğu farklı bilgi tiplerini anlayın ve bu bilgilerin 
nasıl doğru bir şekilde kullanılacağı ve korunacağı konusunda 
bilgi edinin.

 ♦ Amgen’in bilgilerini hiçbir zaman Amgen ile ilgili olmayan işler 
veya kişisel çalışmalar için kullanmayın.

 ♦ Politikamız uyarınca gereken şekilde ilk önce kurumsal 
yetki almadan Amgen’in bilgilerini asla üçüncü taraflara 
vermeyin. Ayrıca, politikamız uyarınca gerektiğinde bir Gizli 
Bilgileri İfşa Anlaşması kullanın ve fonksiyonunuzdaki diğer 
prosedürleri izleyin.

 ♦ Gizli üçüncü taraf bilgilerine sahip olduğunuzda, bu bilgilerin özel 
ve/veya gizli niteliğine saygı gösterin. Bu bilgileri, üçüncü tarafa 
karşı olan yasal veya akdi yükümlülükleri ihlal edecek şekilde 
kullanmayın veya açıklamayın.

S: Bir Amgen çalışanıyım ve bilimsel bir yayında çıkacak bir makalenin yazarıyım. Makale Amgen verilerini içermektedir. Amgen’in  
makaleyi göndereceği dergi, Amgen’in makaledeki telif hakkını dergiye devreden bir anlaşmayı imzalamamı istedi.  
Politika kapsamındaki yükümlülüklerim nelerdir?

C: Politika uyarınca, bir Amgen telif hakkına ilişkin bir çıkarın bir Üçüncü Tarafa (Politikada tanımlandığı gibi) devredildiği görüntüsünü  
veren herhangi bir anlaşma için Hukuk Departmanının önceden yazılı onayı alınmalıdır. Ek olarak, Hukuk Departmanı tarafından  
onaylandığı takdirde, bu tür anlaşmalar sadece belirli Amgen personeli tarafından imzalanabilir. Söz konusu Amgen personelinin 
Politikada tanımlandığı gibi Kurumsal İzin yetkisi olmalıdır.

Ayrıca Dikkat — Gizli Bilgileri İfşa Anlaşmaları, bilgileri alan 
tarafın bu bilgileri gizli bir biçimde kullanmasını ve işleme almasını 
gerektirerek söz konusu tarafın bilgileri açıklamasını engeller. 
Genellikle iki şirket birlikte iş yapmayı düşündüğünde, birbirlerini 
daha iyi anlamalarını sağlayacak bilgileri paylaşmak için bu tür bir 
sözleşme imzalarlar.

Confidential and Proprietary Information Policy (Gizli ve Şirkete Özgü Bilgi 
Politikası’nı) inceleyerek daha fazla bilgi edinin.
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İçeriden Bilgi Sızdırma

Birçok ülkede içeriden bilgi sızdırma ile ilgili yasalar bulunmaktadır. 
Şirketle ilgili maddi, halka açık olmayan bilgilere sahip olduğunuzda, 
Amgen hisselerinin alım satımını yapmak bu yasalara ve Amgen 
Politikasına aykırıdır. Ayrıca, başkalarıyla maddi, halka açık olmayan 
bilgileri paylaşamazsınız.

Amgen’in Insider Trading Policy (İçeriden Bilgi Sızdırma Politikası) 
kapsamında yasaklanan faaliyetler bulunduğunuz ülkede yasa 
dışı olmasa dahi, Insider Trading Policy (İçeriden Bilgi Sızdırma 
Politikamız) bulunduğunuz yere bakılmaksızın geçerlidir. Amgen’in 
politika gerekleri ayrıca (eşler, reşit olmayan çocuklar veya aynı 
evde yaşayan aile üyeleri dahil olmak üzere) Amgen personelinin 
ailesi için de geçerlidir.

Insider Trading Policy (İçeriden Bilgi Sızdırma Politikası’nı) inceleyerek daha 
fazla bilgi edinin.

Doğru Olanı Yapın

 ♦ Amgen veya başka bir şirket hakkında maddi, halka açık 
olmayan bilgilere sahip olduğunuzda, asla herhangi bir hisse 
senedi satın almayın veya satmayın.

 ♦ Herhangi bir şirketle ilgili maddi, halka açık olmayan bilgileri, bu 
bilgilere sahip olduğunda alım-satım yapabilecek hiç kimseye 
doğrudan veya dolaylı olarak iletmeyin (“ipucu”).

 ♦ Amgen’in hisse senetleri ile ilgili agresif, spekülatif veya 
uygunsuz görünebilecek işlemlere doğrudan veya dolaylı olarak 
dahil olmayın.

Tanım — “Maddi, halka açık olmayan bilgiler”, makul bir 
yatırımcının hisse senedini satın alma, satma veya elinde 
tutma kararını verirken önemli olduğunu düşüneceği ve finansal 
piyasanın farkına varmasını sağlayacak kadar önceden henüz 
halka büyük ölçüde yayılmamış bilgilerdir.

Q Ailemin bir üyesinin eğitim masraflarını karşılamak 
için bazı Amgen hisselerimi satmak istiyorum. Amgen 
hakkında maddi, halka açık olmayan bilgilere sahip 
olabilirim, ancak hisselerimi satmak istememin nedeni 
bu değil. Amgen hisselerimi yine de satabilir miyim? 

C: Amgen hakkında maddi, halka açık olmayan bilgilere 
sahipseniz, Amgen hisselerini alıp satmamanız gerekir. 
Amgen hisselerinizi satmak istemenizin nedeni bu bilgilerle 
ilgili olmasa dahi, satarken Amgen hakkında maddi, halka 
açık olmayan bilgilere sahip olmamanız gerekir.
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Yatırımcı ve Medya İlişkileri

Halka açık bir şirket olarak Amgen, kamuoyuna ve yatırımcılarına 
düzenli bilgi akışı sağlamakla yükümlüdür. Amgen’in muhabirler 
dahil olmak üzere yatırımcılar ve medyayla olan her türlü ilişkisi, 
yatırımcılara ve kamuoyuna doğru ve güncel bilgilerin sunulmasını 
sağlayacak şekilde yönetilmelidir. Ayrıca, açıklamalarımızın tabi 
olduğu tüm yasalara tam anlamıyla uyma konusunda da dikkatli 
olmalıyız.

Muhabirler, medya temsilcileri, yatırımcılar ve yatırım analistleri 
doğrudan sizden bilgi almaya çalışabilir. Yalnızca üst düzey yönetim 
üyeleri veya tayin edilmiş Kurumsal İşler sözcüleri medyaya 
konuşma yetkisine sahiptir. Yatırımcı sorguları da Yatırımcı İlişkileri 
tarafından aynı şekilde işleme alınır. Bir yatırımcı, finans analisti, 
medya veya başka bir harici taraftan Amgen hakkında bir sorgu 
alırsanız, bu talebe yanıt vermemelisiniz. 

Doğru Olanı Yapın

Medyadan veya finansal topluluktan gelen tüm bilgi taleplerini uygun 
Amgen kaynağına yönlendirin:

Arayan Yönlendirilecek Kaynak

Medya sorguları (muhabirler, 
editörler ve diğer medya 
temsilcileri)

Amgen’in harici Web 
sitesindeki medya ilişkileri 
temsilcilerinin listesine bakın

Yatırım topluluğu sorguları 
(finans analistleri ve 
hissedarlar)

Yatırımcı yardım hattı: Amgen 
içinden 8-447-1060 veya 
Amgen dışından 
1-805-447-1060

S: Mahalledeki bir piknik sırasında bir muhabir bana, yerel 
siyasi adayların Amgen’in karşılaştığı meselelerle ilgili 
görüşlerinin bence ne olduğunu sordu. Ne söyleyeceğimi 
bilemedim. Yanıt vermemekle doğru mu yaptım?

C: Evet. Kişisel görüşleriniz, Amgen tarafından bulunulan resmi 
bir beyan olarak yanlış yorumlanabilirdi. Amgen hakkındaki 
herhangi bir kamu açıklaması, Kurumsal İşler Departmanı 
tarafından yapılmalıdır. Yapılacak en iyi şey Amgen adına 
konuşmadığınızı söylemek ve muhabiri Amgen’deki 
uygun medya görevlisine yönlendirmek olacaktır.
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Amgen Uyumluluk Programı

Dünya Genelinde Uyumluluk ve İş Etiği fonksiyonu, Amgen’in dürüst 
ve geçerli tüm yasalara uygun iş yapma taahhüdüyle desteklenen 
Amgen uyumluluk programını yönetir. Bunu çalışanlarımızı ve 
bizim adımıza iş yapanları gereklilikler ve beklentilerimiz hakkında 
bilgilendirerek ve eğiterek yapıyoruz. Ayrıca, uyumlulukla ilgili 
mevcut sorunları tanımlamak, bu programın beklendiği şekilde 
işleyip işlemediğini saptamak ve olası gelişmeleri tanımlamak için 
uyumluluk programımızı düzenli olarak izliyoruz.

Uyumluluk programımızın başlıca özellikleri şunlardır:

 y Kurumsal Sorumluluk ve Uyumluluk Komitesi yoluyla 
Yönetim Kurulumuz tarafından denetim.

 y Etkin bir uyumluluk programının gerekli unsurların 
sağlanmasından sorumlu Baş Uyumluluk Görevlisi. Baş 
Uyumluluk Görevlisi aynı zamanda uyumlulukla ilgili 
konularda Yönetim Kurulu’na da rapor verir.

 y Amgen’in uyumluluk kültürünü ve iş etiğini destekleyen ve 
bunun şirketin strateji, hedef ve amaçlarının temeli olmasını 
sağlayan bir Uyumluluk Komitesi. İşletim Ekibinden oluşan bu 
Komiteye Amgen Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı başkanlık 
eder.

 y Şirketin her fonksiyonunun üst yönetiminden oluşan bir 
Uyumluluk Konseyi. Uyumluluk Konseyi üyeleri uyumluluk 
öncelikleri, politikaları, kararları ve programın stratejik yönü 
hakkında veri ve tavsiyeler sunar. 

 y Bu Code of Conduct (Davranış Kuralları) ve Global Kurumsal 
Uyumluluk Politikalarımız gibi yazılı politikalar ve destekleyici 
belgeler.

 y Code of Conduct (Davranış Kurallarımız), dahili ve harici 
web sitelerimiz ve diğer iletişim araçları yoluyla uyumluluk 
programı gereklerimizin bildirilmesi.

 y Çalışanlarımızın uyumluluk programımız ve gerekleri 
hakkında sürekli eğitim ve öğretimi.

 y Amgen içinden veya dışından herhangi birinin misilleme 
korkusuna kapılmadan uygunsuz davranışı raporlayabileceği 
bir İş Davranış Yardım Hattı. Yasalar uyarınca isim 
vermemenin desteklenmediği veya yasaklandığı ülkelerden 
olmamaları halinde, arayanlar isimlerini vermeyebilir.

 y Operasyonlarımıza dahil olan normal süreçlerle ve iş 
faaliyetlerimizde birleşik bir yaklaşım kullanan denetimlerle 
uyumluluk risklerimizin olağan biçimde izlenmesi. Sonuçlar, 
Baş Uyumluluk Görevlisi’ne raporlanır.

 y Olası uyumluluk ihlallerine dair raporlanan endişelerin 
zamanında ve uygun şekilde araştırılması.

 y Politikalarımızın ihlaline karşı verilen uygun yanıtlar 
ve tekrarlanmasını önlemek için alınan tedbirler.

 y Programımızı ve program etkinliklerimizi planlamak için risk 
tabanlı bir yaklaşım.

Ayrıca Dikkat — Amgen’in Uyumluluk Konseyi, Baş Uyumluluk 
Görevlisinin uyumluluk programımızın stratejik yönünü belirlemesine 
yardımcı olan fonksiyonlar arası bir organdır.
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Bu Kurallar’da değinilen Amgen Politikaları ve diğer dokümanlar: 

 ♦ Adverse Event and Product Complaint Reporting Policy  
(Advers Olay ve Ürün Şikayeti Raporlama Politikası)

 ♦ Affirmative Action Policy (Olumlu Faaliyet Politikası)

 ♦ Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Politikası)

 ♦ Antitrust and Unfair Competition Policy (Tekelleşmeyle Mücadele 
ve Haksız Rekabet Politikası)

 ♦ Business Conduct, Reporting, and Non-Retaliation Policy (İş 
Davranışı, Raporlama ve Misillemeyi Önleme Politikası)

 ♦ Code of Ethics for the CEO and Senior Financial Officers (CEO 
ve Üst Düzey Finans Görevlilerine Yönelik Etik Kuralları)

 ♦ Communications with Members of the Healthcare Community 
Policy (Sağlık Hizmetleri Topluluğu Üyeleri ile İletişim Politikası)

 ♦ Confidential and Proprietary Information Policy (Gizli ve Şirkete 
Özgü Bilgi Politikası)

 ♦ Conflicts of Interest Policy (Çıkar Çatişmaları Politikası)

 ♦ Drug, Alcohol & Tobacco Policy (Uyuşturucu, Alkol ve Tütün 
Politikası)

 ♦ Environment, Health and Safety Policy (Çevre, Sağlık ve 
Güvenlik Politikası)

 ♦ Equal Employment Opportunity, Anti-Discrimination and Anti-
Harassment Policy (Eşit İstihdam Fırsatı, Ayrımcılıkla ve Tacizle 
Mücadele Politikası)

 ♦ General Business Conduct Policy (Genel Ticari Davranış 
Politikası)

 ♦ Global Advocacy Relations Activities Policy (Küresel Hasta 
Destekleme İlişkileri Faaliyetleri Politikası)

 ♦ Global Code of Ethics for Clinical Trials Policy (Klinik Araştırmalar 
için Küresel Etik Kurallar Politikası) 

 ♦ Insider Trading Policy (İçeriden Bilgi Sızdırma Politikası)

 ♦ Interactions with Guideline Developing Bodies Policy (Kılavuz 
Geliştirici Organlarla İletişimler Politikası) 

 ♦ Pricing and Price Reporting Policy (Fiyatlandırma ve Fiyat 
Bildirme Politikası)

 ♦ Protection of Personal Information Policy (Kişisel Bilgileri 
Koruma Politikası)

 ♦ Records and Information Management Policy (Kayıt ve Bilgi 
Yönetimi Politikası)

 ♦ Social Media Policy (Sosyal Medya Politikası)

 ♦ Trade Compliance Policy (Ticaret Kurallarına Uyum Politikası)

 ♦ U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure: Gifts to 
Government Employees (Devlet Çalışanlarına Verilen Hediyelere 
İlişkin ABD Resmi İlişkiler Standart Operasyon Prosedürü)

 ♦ U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure: 
Lobbying Activities (Lobi Faaliyetlerine İlişkin ABD Resmi İlişkiler 
Standart Operasyon Prosedürü)

 ♦ U.S. Government Affairs Standard Operating Procedure for Use 
of Corporate Resources: Political Activity (Kurumsal Kaynakların 
Siyasi Faaliyetler İçin Kullanımına İlişkin ABD Resmi İlişkiler 
Standart Operasyon Prosedürü)

 ♦ Use of Company Systems and Internet Conduct Policy (Şirket 
Sistemlerinin Kullanımı ve İnternet Davranışları Politikası)

 ♦ Value-Based Partnerships Policy (Değer Bazlı Ortaklıklar 
Politikası)

© 2020 Amgen Inc. Tüm hakları saklıdır.
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