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Organon Davranış Kuralları 
 

Organon'da, Davranış Kurallarımız bir sayfadaki 
kelimelerden çok daha fazlasıdır. Bu kurallar, bizim 
çalışma şeklimizi tanımlar.  

Dünyanın dört bir yanındaki hastalarımızın, 
müşterilerimizin, yatırımcılarımızın, 
ortaklarımızın ve topluluklarımızın güvenini 
kazanmaya ve korumaya kararlıyız. Davranış 
Kurallarımız, bu güveni kazanmamız 
konusunda bize yardımcı olur: her zaman, 

yaptığımız her işte dürüst davranırız, 
şeffaflık uygularız ve en yüksek etik 
standartlara bağlıyız.  

Çalışmaktan gurur duyduğumuz bir iş yeri oluşturmaya gayret 
gösteriyoruz. Çeşitliliğe ve katılıma değer veriyoruz. Pek çok dili 
konuşuyor ve birçok kültürü temsil ediyor olsak da kadın sağlığında fark 

yaratma çabamızda birleşmiş durumdayız. Etkileşim kurduğumuz 
herkese etik ve onurlu bir şekilde davranırız.  

Her Organon çalışanı, ortağı ve tedarikçisi, 
politikalarımıza ve Davranış 
Kurallarımızda belirtilen yüksek 
etik standartlara uymakla 
yükümlüdür. Hepimiz doğru 
olanı yapmaktan sorumluyuz.  

Ancak hep birlikte çalışırsak 
misyonumuzu yerine 
getirebiliriz. Sorunuz varsa 
yardım istemekten 
çekinmeyin. 

 
 
 
 
 

Davranış Kurallarımız 

Her zaman, yaptığımız her 

işte dürüst davranırız, 

şeffaflık uygularız ve en 

yüksek etik standartlara 

bağlıyız. 
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Biz kimiz?  
 

Misyonumuz  

Daha sağlıklı bir gün için etkili ilaçlar ve çözümler 

sunmak. 

Vizyonumuz  

Her kadın için daha iyi ve daha sağlıklı günler.  

Kültürümüz  

Organon olarak, bağlılık mirası ve Kadın Sağlığı 
konusundaki bilimsel yeniliklerimiz ile dürüstlüğe ve yüksek etik 
standartlara olan tavizsiz bağlılığımız, yaptığımız her şeyde bize ilham 
veriyor. Sadece ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız da önemli.  

Yaptığımız her şeyin temelinde dürüstlük vardır. Her birimiz, etik davranış 
kültürünü teşvik etmekten sorumluyuz. İşleri doğru şekilde yapmanın tek 
yol olduğunu biliyoruz.  
 

Kültürümüz aynı zamanda temel değerlerimizle de tanımlanmaktadır:  
 

• Doğruluk ve Şeffaflık: Gerçek olun  

• Güçlendirme, Hesap Verebilirlik ve Dürüstlük: Sahip olun  

• İş Birliği: Birlikte yükselin  

• Çeşitlilik ve Katılım: Hepimiz bu işin bir parçasıyız  

• Tutku: Coşkunuzu katın ve  

• Girişimcilik: İlerlemeye devam edin  
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Kültürümüz (devamı)  

Doğruluk ve Şeffaflık: Gerçek olun  

Şirketin tüm düzeylerinde, açık ve dürüst bir iletişimin yanı sıra saygı 
çerçevesinde yapılan tartışmaları da aktif olarak destekleriz. Şeffaflık ve 
doğruluk aracılığıyla güven tesis ederiz. Zayıf yönlerimiz ve gelişim 
alanlarımız konusunda açığız.  

Güçlendirme, Hesap Verebilirlik ve Dürüstlük: Sahip olun  

Şirketin doğru seviyelerinde akıllıca ve bilinçli kararlar veririz. Planladığımız 
gibi ilerlemese bile aldığımız kararların sorumluluğunu üstleniriz. Hata 
yaptığımızda bunun arkasında dururuz ve hatalarımızdan ders çıkarırız. İş 
hedeflerimize ulaşmak için yüksek etik standartlarımızdan ödün vermeyiz. 
Yaptığımız her şeyin, kim olduğumuz ve neye değer verdiğimiz hakkında 
bir mesaj verdiğini biliyoruz.  

İş Birliği: Birlikte yükselin  

Kuruluş genelinde iş birliği yapan, yüksek başarıya sahip ekipler 
oluştururuz. Birbirimize yardım ederiz. Gereksiz, hatalı veya yinelenmiş 
işleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışırız. Çevikliği ve uyum yeteneğini 
sağlamak için bilgileri, araçları ve öncelikleri paylaşırız. Bütünün, 
parçalarının toplamından daha büyük olduğunu biliyoruz. Birlikte daha 
fazlasını başarabiliriz ve başaracağız.  

Çeşitlilik ve Katılım: Hepimiz bu işin bir parçasıyız  

Görünümü, sevdiği kişiler, inandığı tanrı veya 
geldiği yer fark etmeksizin herkesin sesi 
duyulduğunda daha güçlü, daha duyarlı ve 
daha girişimci bir şirket oluruz.  

Tutku ve Girişimcilik: Coşkunuzu katın  

Bağlı ve yenilikçiyiz. Amacımıza ve 
yaptığımıza işe olan tutkuyu sürdüreceğiz. 
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İlerlemeye devam edin  

Akıllı riskler alır, çabuk harekete geçer ve işin yapılma şeklini basitleştiririz. 
Girişimci ve esnek olacağız, zorlukları kabul edecek ve değişimi 
kucaklayacağız. 

Taahhüdümüz  

Paydaşlarımızın ve yaşamlarına dokunduğumuz 
geniş insan ve topluluk yelpazesinin en iyi çıkarlarını 
sağlayacağımızı taahhüt ederiz.  

Hastalarımız ve Müşterilerimiz  

Hastalarımıza ve müşterilerimize hizmet etmek bizim 
görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Kendimizi 
hastalarımızın ve müşterilerimizin güvenini kazanmaya 
adarız. 

Çalışanlarımız  

Tutku, iş birliği, katılım ve saygıya ilham veren, hepimizin doğru şeyi 
yapmaya çalıştığı, gurur duyduğumuz bir iş yeri oluşturmaya çalışıyoruz. 

Hissedarlarımız  

Hissedarlarımız, alın teriyle kazandıkları paralar konusunda bize 
güvenirler. Bunun karşılığında onlara, iyi bir kurumsal yönetişimin yanı 
sıra dürüst, doğru ve zamanında performans bilgisi ve kamuya açık 
raporlarda ve iletişimlerde net açıklamalar sağlamayı borçluyuz. 
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Tedarikçilerimiz ve Distribütörlerimiz  

Tedarikçilerimize değer veriyor ve onlara her zaman dürüst, şeffaf ve 
saygılı davranmaya çalışıyoruz. Davranış kurallarımızı paylaşmalarını ve 

bizim adımıza yaptıkları işte dürüstlükle hareket etmelerini bekleriz.  

Topluluklarımız ve Toplum  

Topluluklarımız, iyi bir kurumsal vatandaş olmamız konusunda bize 
güvenen komşularımızdır. İşimizi, güvenli ve çevresel açıdan 

sürdürülebilir bir şekilde yürütme sorumluluğumuzun farkındayız. İşimiz 
için geçerli olan tüm yasa, kural ve düzenlemelerin lafzına ve ruhuna 

uygun hareket ederiz.  

Kadınlar için daha sağlıklı bir gelecek sağlamanın aynı zamanda onların 
aileleri ve dünya genelindeki toplulukları için de daha sağlıklı bir gelecek 
sağlamak anlamına geldiğini biliyoruz. 

 

Hesap Verme Sorumluluğumuz  
Aldığımız kararlardan ve bunu takip eden davranışlardan sorumluyuz.  
Bu kararların ve eylemlerin potansiyel etkilerinin farkına varmaktan ve 
her gün meslektaşlarımız için kişisel bütünlük konusunda bir rol model 
olmaya çalışmaktan sorumluyuz. Yasaları, politikaları veya prosedürleri 
ihlal etmeyiz. Başkalarının da bunu yapmasını istemiyoruz veya 
önermiyoruz.  

En yüksek etik ve dürüstlük standartlarına bağlıyız.  
Hastalarımıza, müşterilerimize, distribütörlerimize, tedarikçilerimize, 
hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve dünya çapında hizmet verdiğimiz 
topluluklara karşı sorumluyuz. Organon'un itibarını korumak, iyileştirmek ve 
hepimizin gurur duyabileceği bir şirket olmasını sağlamak bizim elimizde.  

Hepimiz yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sağlamaktan sorumluyuz.  

Organon'un politikalarına uymaktan sorumluyuz. Sorularımız varsa yardım 
istemekten sorumluyuz. Açıkça konuşmaktan sorumluyuz. Yüksek etik 
standartlarımıza aykırı eylemler gördüğümüzde bunu çekinmeden açıkça 
söyleyeceğiz ve bu şekilde Organon'un güçlü etik temelini geliştirmeye 
devam edebiliriz.  
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Organon'un Politikaları  

Kurumsal politikalarımız, paydaşlarımızla yakın ilişki 
kurmaya yönelik davranış standartlarıdır. Her gün 
karşılaştığımız kararları yönlendirmek için bu  
  politikaları kullanıyoruz. 

 

 

01 Hasta Güvenliği 

Biz müşterilerimizin ve hastalarımızın 

ürünlerimizin güvenliğine ve etkinliğine 

güvenmesini sağlamaya çalışırız. 

02 Ürün Kalitesi 

Ürünlerimiz, insanlar güvenebilecekleri kaliteye 

ihtiyaç duyduklarında oradadır. 

03 Araştırma 

Araştırmalarımıza, insan sağlığını ve yaşam 

kalitesini koruma yönündeki kararlılığımız 

rehberlik etmektedir. 

04 Müşteriyle görüşme, Pazarlama ve İş 

Uygulamaları 

Biz ürünlerimiz hakkında kesin, dengeli bilgiyi 

sağlarız ve müşterilerimizin uygunsuz biçimde 

faydalandığı veya etkilendiği faaliyetlere 

girişmeyiz. 

05 Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi 

Biz Merck işleri ile ilgili olarak kararları ve 

eylemleri uygunsuz olarak etkilemesi amacı ile 

herhangi bir değerli şey sözü vermeyiz, teklif 

etmeyiz, ödemeyiz, istemeyiz veya kabul 

etmeyiz. 

06 Tedarik ve Tedarikçi İlişkileri 

Tedarikçilerimizin genel başarımızda önemli bir 

rol oynadığını fark ederek, en iyi genel değeri 

sağlayan ve kalite, fiyat, teslimat, hizmet,  

 

çeşitlilik, itibar ve etik iş uygulamalarına 

bağlılığımızı paylaşan insanlarla ilişkiler kurarız. 

07 Antitröst ve Adil Rekabet 

Biz, açık pazarları ve müşteri seçimini ürün ve 

hizmetlerimizin meziyetlerine ve dürüstlük ve 

adil iş yapmaya dayalı olarak desteklemek için 

girişken ama daima adil ve yasal biçimde 

rekabet ederiz.  

08 Global Ticaret Politikası 

Biz operasyonlarımızı yöneten yerel ve 

uluslararası ticaret mevzuatlarına uyumlu 

biçimde, sınırlar arasında ürünlerimizi ve 

hizmetlerimizi taşımak için sorumlu şekilde 

hareket ederiz. 

09 Finansal Dürüstlük 

Sorumlu yöneticiler olarak, finansal şeffaflık ve 

dürüstlüğün, varlıklarımızı korumak, 

misyonumuzu sağlamak, gelecek başarımızı 

sağlamak ve hissedarlarımızla güvenimizi 

ilerletmek için hayati olduğuna inanıyoruz. 

10 Çıkar Çatışmaları 

Biz, iş kararımızı tehlikeye atıyor şeklinde 

görülebilecek veya işimizi yasal olmayan 

biçimde etkileyebilecek durumları fark eder ve 

açıklarız, gereken durumlarda, riski en aza 

indirmek için denetimleri uygularız.  
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Organon'un Politikaları  

Kurumsal politikalarımız, paydaşlarımızla yakın ilişki 
kurmaya yönelik davranış standartlarıdır. Her gün 
karşılaştığımız kararları yönlendirmek için bu  

  politikaları kullanıyoruz. 

 

11 İçeriden Bilgiyle Menkul Değer Alım 

Satımı 

Biz yatırımcı güvenini sarsan eylemlere 

girişmeyiz, örneğin Organon'a ve iş ortaklarına 

ait içeriden bilgiyi paylaşma veya adil olmayan 

biçimde yatırım kararlarını etkileyebilecek 

“tüyoları” paylaşma gibi. 

12 Organon Hakkında Bilgileri Açıklama 

Biz, çalışma tarzımız konusunda açık olmaya ve 

uygun şeffaflığı sağlamaya kararlıyız, bu sayede 

hissedarlarımızın güven ve itimadını sürdürürüz. 

13 Bilgi Yönetimi ve Koruması 

Biz Şirketimizin özel bilgisinin yanı sıra diğerleri 

tarafından bize emanet edilen bilgilerin uygun 

toplanması, kullanımı, yönetimi ve 

korunmasında yüksek etik standartları korur ve 

uygularız. 

14 Çevre Sağlığı ve Güvenliği için Saygı 

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak 

ve tüm dünyadaki faaliyetlerimizin çevresel 

etkisini azaltmak ve güvenlik ve çevre 

yönetimimize bağlılığımızı paylaşan 

tedarikçilerle işbirliği yapmak bizim için önem 

taşır. 

15 Yanlış Davranışı Raporlama ve Müdahale 

Etme 

Uygun olmayan bir şeyi gördüğümüzde veya 

şüphelendiğimizde, Şirketin potansiyel yanlış 

davranışı ele almasına ve görüşünü belirterek 

itibarını korumasına olanak sağlarız ve bir 

kaygıyı bildiren veya bir araştırma ile bağlantılı 

bilgiyi sağlayan herhangi bir kişiye karşı 

misillemeyi hoş görmeyeceğiz.  

16 Kontrollü Maddelerin Yönetimi 

Satın alma, üretim, taşıma, depolama, kullanım, 

dağıtım ve imha ile bağlantılı uygun denetimleri 

sağlayan, kapalı bir dağıtım sistemini 

sürdürürken, uygun tıbbi, bilimsel ve ticari 

amaçlar için kontrollü maddelerin kullanımını 

destekleriz. 

17 Küresel İnsan Kaynakları 

Mükemmel performans sunmak için 

yetkilendirilmiş yüksek yetenekli, girişimci ve 

çeşitli çalışanların ilgisini çektiğimiz ve 

geliştirdiğimiz ortak saygı, onur ve dürüstlükten 

oluşan bir kültürü teşvik ederiz. 

18 Hayvan Bakımı ve Kullanımı 

Bakımımız altındaki tüm hayvanları insana 

yakışır biçimde tedavi ederiz ve bunları sadece 

bilimsel olarak hiçbir geçerli alternatif 

olmadığında araştırmada kullanırız. 

19 Hayır Amaçlı Katkılar ve Gönüllülük 

Biz hayır amaçlı katkılar ve gönüllülük yolu ile 

küresel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, 

eğitimin geliştirilmesi ve kritik sosyal sorunların 

ele alınması için olumlu bir fark yaratmak amac

ile çaba harcarız. 


