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Uyumluluk 
Broşürü
Fresenius Medical Care'in İş 
Ortakları İçin



Fresenius Medical Care (bundan sonra "FME" olarak da anılacaktır), 
etik ilişkilere ve yürürlükteki tüm yasa, düzenleme ve endüstri kural-
larına uyma ilkesine bağlıdır. Fresenius Medical Care, aynı bağlılığı 
İş Ortaklarından da beklemektedir. "İş Ortağı" terimi, Fresenius 
 Medical Care'in bağlı kuruluşu, yetkilisi, yöneticisi veya çalışanı dı-
şındaki Fresenius Medical Care'in etkileşimde bulunduğu herhangi 
bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

Değerli İş Ortaklarımız başarımızda büyük rol oynamaktadır ancak 
bu ilişkiler, Fresenius Medical Care için risk taşımıyor denemez. 
 Fresenius Medical Care ve bağlı şirketleri, İş Ortaklarının eylemlerin-
den sorumlu tutulabilir. Bu riski hafifletmek için Fresenius Medical 
Care, İş Ortaklarıyla ilişkilerinde dürüstlüğün temel bir unsur olması-
nı talep eder. Fresenius Medical Care, ayrıca İş Ortaklarının 
 Fresenius Medical Care adına veya Fresenius Medical Care'in işiyle 
bağlantılı olarak yaptığı her şeyin temelini etik davranışların oluştur-
masını da talep eder. 

Bu broşür, Fresenius Medical Care'in İş Ortaklarıyla başarılı bir 
ilişki kurması için gereken etik iş faaliyetlerine ilişkin beklentileri 
 hakkında bilgi sağlar.

Arka Plan
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Diyaliz hizmet ve ürünlerinde dünya lideri olan 
 Fresenius Medical Care, diyaliz ve yenilikçi araştırma 
alanlarında onlarca yıllık deneyime sahiptir. Böbrek 
hastaları, yenilikçi teknolojilerimiz ve tedavi konseptle-
rimiz sayesinde geleceğe güvenle bakabilmektedir. Bu 
hastalara olabilecek en yüksek yaşam kalitesini sunan 
bir gelecek vadediyoruz.

Vizyonumuz

Fresenius Medical Care, yenilikçi ürün ve tedavi geliş-
tirmeye olan bağlılığımızla hasta bakımında optimum 
sürdürülebilir klinik, kalite ve teknoloji standartlarını 
sağlıyor. Fresenius Medical Care'in özgün konumu, 
uzun yıllardır devam eden profesyonel deneyim ve 
 süregelen yeniliklere dayanıyor. Bu bağlamda araştırma 
ve geliştirme çabalarımızın odak noktası, yenilikçi 
ürünleri ve gelişmiş tedavileri oluşturmak için ihtiyaç 
duyulan teknolojik ve klinik üstünlüğü korumaktır.

Misyonumuz
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Fresenius Medical Care'de her gün üs-
tün ürün ve hizmetlerle dünyanın dört 
bir yanındaki hastalarımızın yaşamlarını 
iyileştirmek için çalışıyoruz. Hastaları-
mız, müşterilerimiz, alıcılarımız, yatırım-
cılarımız ve düzenleyicilerimiz, işimizi 
dürüstlükle ve yürürlükteki tüm yasala-
ra, düzenlemelere ve endüstri kuralları-
na uygun olarak yürütmemizi bekliyor 
ve süregelen başarı ve ünümüz, bu 
doğrultuda hareket etmeye olan bağlılı-
ğımıza dayanıyor.

İşimiz, ayrıntılı olarak düzenlenmekte 
olup çok sayıda karmaşık yasaya, dü-
zenlemeye ve endüstri kuralına tabidir. 
Kendimizi işimizi bu standartlarla uygun 
olarak büyütmeye adadık ve siz İş Or-
taklarımızdan da bu broşürde ayrıntıları 
verilen ilkelere [Fresenius Medical Care 
Etik ve İş Ahlakı Kuralları ("Kurallar")], 
Fresenius Medical Care'in kılavuzlarına 
ve işiniz için geçerli olan politikalara ria-
yet etmenizi bekliyoruz. Aksi takdirde 
bu durum sizi, Fresenius Medical Care'i 
ve müdahil olan kişileri, cezalarla, lisans 
kayıplarıyla veya diğer ciddi yaptırımlar-
la karşı karşıya bırakabilir.  
Fresenius Medical Care'de uyumluluğu 
ciddiye alıyoruz ve İş Ortaklarımızdan 
da aynı şekilde davranmalarını talep 
ediyoruz.

Fresenius Medical Care'in çalışanla-
rına gündelik işlerinde Kurallar, politika-
lar ve kılavuzlar rehberlik ediyor. 
 Fresenius Medical Care, İş Ortaklarının 
Kurallarının, politikalarının veya kılavuz-
larının lafzına uymasını şart koşmaz 

Ortak Bağlılık

ancak İş Ortaklarından yürürlükteki tüm 
yasalara, düzenlemelere ve endüstri 
kurallarına uymanın yanı sıra bu belge-
lerde anlatılan iyi iş etiği ilkelerine bağlı 
kalmalarını bekler. Doğru olanın bu ol-
duğuna inandığımız için kendimizi işimi-
zi yürürlükteki yasalara, düzenlemelere 
ve endüstri kurallarına uygun olarak 
 büyütmeye adadık. Dürüstlük ilkesiyle 
hareket ederek müşteriler, sağlık pro-
fesyonelleri, düzenleyiciler ve İş Ortak-
larımız gibi paydaşlarımızın güvenini 
kazanıyoruz. Güven, başarımızın anah-
tarıdır. Karşılıklı güven ve geçerli stan-
dartlarla uyumluluk, Fresenius Medical 
Care ve İş Ortakları için başarılı bir 
 ilişkinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Fresenius Medical Care'in ve İş 
 Ortaklarımızın başarısı, ticari hedefleri-
mize ulaşmamıza ve bunlara nasıl 
 ulaştığımıza bağlıdır. En yüksek etik 
standartlara bağlı kalarak endüstrimizin 
ve performansımızın standardını 
 yükseltebiliriz.

Lütfen bu broşürü dikkatli bir şekilde 
okuyun. Ayrıca broşürü sorularınız  
için bir kaynak olarak kullanabilirsiniz. 
 Aradığınız bilgilerin bu broşürde yer al-
maması durumunda lütfen Fresenius 
 Medical Care iş bağlantınız veya Yerel 
Uyumluluk Yetkilisi ile iletişime geçmek-
ten çekinmeyin. Ayrıca sorularınızı 
 Fresenius Medical Care'de uyumluluk 
hakkında daha fazla bilgi bulabileceği-
niz Fresenius Medical Care'in www. 
freseniusmedicalcare.com adresli  
web sitesinden göndermeyi de tercih 
edebilirsiniz.
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Fresenius Medical Care, sıkı bir uyumluluk programı tesis 
 etmiştir. Yasal, düzenlemelere dair ve etik yükümlülüklerini 
yerine getirmelerine yardımcı olmak için programımızın un-
surlarını İş Ortaklarımızla paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. 
Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve endüstri kurallarına 
uyumluluk herkesin sorumluluğu olsa da Fresenius Medical 
Care'in İş Ortağı olarak sizin, Fresenius Medical Care'i 
 gereksiz risklere veya yükümlülüklere maruz bırakmamak 
için bu standartlara uymak konusunda özel bir göreviniz 
 bulunuyor. Fresenius Medical Care, bu bağlılığı ciddiye 
 almaktadır. Anlaşmanızın devamlılığı; yürürlükteki yasalara, 
düzenlemelere ve endüstri kurallarına uyulmasına ve size 
sağlanan Kuralların ve ilgili Fresenius Medical Care kılavuz-
larının ve politikalarının ilkelerine riayet edilmesine bağlıdır. 

Giriş

Beklentilerimizi karşılamaları 

 konusunda İş Ortaklarımıza yardım 

etmek için Fresenius Medical Care, 

çok  sayıda kaynağı kullanıma  

sunmuştur:

   Düzgün iş ahlakıyla ilgili kılavuzlar 
ve politikalar

   Beklediğimiz iş ahlakının ilkeleri 
hakkında uyumluluk eğitimi

   Uyumluluk sorunlarının gizli bir 
şekilde dile getirilebileceği kanallar

   Bu standartlarla uyumluluğu 
gösteren denetimler
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Bizim Beklentilerimiz ve 
Sizin Sorumluluklarınız

Şunlardan sorumlusunuz: 

1    Kendi ününüzü ve bizim ünümüzü 
korumak için dürüstlük ilkesiyle 
hareket etmek.

2    Sağladığımız Kurallardaki, 
 Fresenius Medical Care kılavuzla-
rındaki ve politikalarındaki ilkeleri 
ve sizin için geçerli tüm yasal, dü-
zenlemelere dair ve endüstri kural-
larına ilişkin yükümlülüklerin lafzını 
ve ruhunu okumak, anlamak ve 
bunlara uygun hareket etmek.

3     Yasaları, düzenlemeleri, endüstri 
kurallarını veya kurallarda veya bu 
broşürde anlatılan davranışları 
 ilgilendiren bir duruma nasıl yakla-
şacağınızdan emin olmadığınızda 
soru sormak. Fresenius Medical 
Care, sorularınızı Fresenius 

 Medical Care iş bağlantınıza, 
Yerel Fresenius Medical Care 

Uyumluluk Yetkilinize veya 
 Fresenius Medical Care Uyumluluk 
Eylem Hattına yöneltmeniz için sizi 
teşvik eder.

4     Şüpheli veya gerçek yasa, düzen-
leme, endüstri kuralı veya Fresenius 
Medical Care Kuralı, kılavuz veya 
politika ihlallerini bildirmek. Bu-
nun için yerel Fresenius Medical 
Care iş bağlantınızla veya Yerel 
Uyumluluk Yetkilinizle iletişime 
 geçebilir veya Uyumluluk Eylem 
Hattına ulaşabilirsiniz. 

5     Sözleşmenizde üzerinde mutabık 
kalınanlar dahil olmak üzere 
 geçerli standartlara uyumunuzu 
 ölçen araştırmalarda ve denetim/
izleme prosedürlerinde iş birliği 
yapmak ve düzeltici önlemleri 
uygulamak.
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Neden Sizden Uyumluluğu 
Önceliğiniz Addetmenizi İstiyoruz?

Çünkü bu BİZİM çıkarımıza: Bir şirket 

olarak etik veya yasa dışı iş faaliyetle-
riyle ilişkilendirilmeyi veya böyle işlere 
dahil olmayı göze alamayız. Dolayısıyla 
kiminle çalıştığımızı bilmemiz ve ortak-
larımızın da kusursuz iş ahlakına aynı 
ölçüde bağlı olduklarından emin olma-
mız gerekir.

Çünkü bu SİZİN çıkarınıza: İş 

 Ortağımız olarak potansiyel tuzakların 
farkında olmalısınız. Uyumluluk ilkesine 
olan bağlılığınız, bizimle (ve diğer 
 şirketlerle) sürdürdüğünüz ilişkilerinizde 
başarılı olmanız için çok önemlidir.  
Bir şirket olarak siz ve çalışanlarınız, 

uygunsuz davranışlardan kaçınmak  
için gerekli önlemleri etkin bir şekilde 
 almazsanız kendinizi veya işinizi kovuş-
turma veya olumsuz etkiler gibi potansi-
yel risklere maruz bırakabilirsiniz.   

Çünkü HEPİMİZİN önemli bir çıkarı 
var: Tüzel kişiler olarak yolsuzluğun 
 olmadığı bir topluma katkıda bulunmak 
gibi bir sorumluluğumuz var.

Ayrıca yasa dışı veya etik dışı iş 
 ahlakını tasvip etmemek yeterli değildir. 
Kendimizden ve ortaklarımızdan bek-
lentimiz bu tür davranışların önlenmesi, 
tespit edilmesi ve bunlara sıfır tolerans-
la müdahale edilmesidir. 
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Kendi Geçmişimiz
2019'da, 2007 ile 2016 yılları arasındaki 
olaylarla ilgili incelemeden birkaç yıl 
sonra Fresenius Medical Care'in en az 
17 ülkede aracı sistemler üzerinden 
sahte danışmanlık sözleşmeleri, yanıltı-
cı evraklar ve rüşvet gönderme gibi çe-
şitli şekillerde kamusal sağlık yetkilileri-
ne uygunsuz ödemeler yaptığı tespit 
edilmiştir. Bunun sonucunda Fresenius 
Medical Care, ABD Adalet Bakanlığı  
ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa 
 Komisyonu ile anlaşma yapmıştır. Şirket, 
231 milyon dolar ceza ödemeyi kabul 
etmiş ve gözetim altına alınmıştır. 

Geçmişimizi değiştiremeyiz ancak 
kesinlikle bundan ders almak istiyoruz. 
Uygun önlemlerle şirketimizde canlı bir 
uyumluluk kültürü tesis etmiş olmaktan 
kıvanç duyuyoruz. Böylece gelecekteki 
başarılarımız, sağlam bir etik iş ahlakı 
ve dürüstlük temeline dayanacaktır. 
Fresenius Medical Care, en iyi ürünlerin, 
hizmetlerin ve fiyatların geçerli olduğu 
adil, temiz ve şeffaf bir iş ortamını idame 
ettirmenin herkesin çıkarına olduğuna 
içtenlikle inanmaktadır. 
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Broşürün bu bölümünde genellikle birbiriyle 
bağlantılı olan iki uygunsuz davranış türünü 
ele alıyoruz: Yolsuzluk/rüşvet ve çıkar 
çatışması.

Uluslararası 
Yolsuzlukla Mücadele 
Yasaları ve  
Çıkar Çatışmaları
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Verilen yetkiyi kişisel çıkarlar için kötüye 

kullanma. Şunları içerir:
 _ İhale almak için yetkililere rüşvet vermek
 _ Yönlendirmelerden veya ürün satışlarından  

pay almak vb.

Fresenius Medical Care; ilgili faaliyette sağlık profes-
yonellerinin, devlet memurlarının, özel tarafların veya 
Fresenius Medical Care mal ve hizmetlerinin satışının 
dahil olup olmadığına bakmaksınız hiçbir yolsuzluğu 
tolere etmez. İş Ortaklarımızın iş ve düzenlemelere 
dair kararlarını alırken ve sorumluluklarını yerine geti-
rirken fiyat, kalite ve hizmet unsurlarını temel almasını 
bekliyoruz.

Global bir şirket olarak Fresenius Medical Care, aşa-

ğıdakiler dahil olmak üzere birçok yargı alanında 

yolsuzlukla mücadele yasalarına uymak zorundadır:

 _ ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (FCPA)
 _ Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu (UKBA)
 _ Alman Ceza Kanunu
 _ Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yolsuzlukla müca-

dele yasaları

A. Yolsuzlukla/Rüşvetle Mücadele

YOLSUZLUK NEDİR?

ABC YASALARININ VE 

 DÜZENLEMELERİNİN TEMEL 

UNSURLARI

ABC Yasaları şunları yasaklar: 

 _ Uygunsuz bir çıkar sağlamak ya 
da işi almak veya elinde tutmak 
için doğrudan veya dolaylı olarak 
İş Ortaklarımız üzerinden herhangi 
bir kişiye (devlet memuru, sağlık 
profesyonelleri veya aile bireyleri 
vb.) değerli herhangi bir şey (kişi-
sel fayda/iyilik için ya da başka  
bir şekilde her türlü mal, hizmet 
veya başka bir şey) teklif etmek, 
vadetmek, sunmak veya bunları 
almak üzere yetki vermek. 

 _ Uygunsuz bir çıkar sağlamak veya 
bir iş kararını etkilemek için kişisel 
olarak ya da başka birisi veya 
 kuruluş adına değerli herhangi bir 
şeyi almak veya kabul etmek için 
talepte bulunmak veya sözleşme 
yapmak.

Rüşvet nedir?

Bir kararı uygunsuz şekilde etkilemek 
veya geçmişteki uygunsuz davranış-
larını ödüllendirmek için birilerine 
 değerli bir şey teklif etmek, vadetmek 
veya sağlamak ya da birilerinden 
böyle bir şey almak.

Rüşvet, şunları içerebilir:
 _ Nakit ve nakit benzerleri
 _ Hediyeler (nakdi veya ayni)
 _ Yemek, eğlence, etkinlik 

 sponsorluğu
 _ Seyahat masrafları vb.

Fresenius Medical Care'in İş 

Ortaklarından Beklentileri

 
Tüm İş Ortaklarımızdan yürürlükteki tüm yasaların, 
düzenlemelerin ve endüstri kullarının lafzına ve ruhu-
na uyması beklenmektedir. Bu broşürde İş Ortakları-
mızın bunlara uymaması durumunda Fresenius 
 Medical Care'in yükümlülük altına girebileceği ifade 
edilmektedir. Örneğin Fresenius Medical Care, İş 
 Ortaklarımızın Fresenius Medical Care'in işleriyle 
 bağlantılı olarak yaptığı uygunsuz ödemelerden dolayı 
FCPA yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabilir. Yasa 
veya etik dışı faaliyetlerde bulunan İş Ortaklarımıza 
ilişkilerimizi sürdürmeyeceğiz. 
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S: Bendeniz kendi işinde çalışan bir 
 satış temsilcisiyim ve Fresenius Medical 
Care'in azimli satış hedeflerine ulaşma-
sına yardımcı olmak istiyorum. Ülkemin 
sağlık bakanının kızı, birkaç ay içinde 
evleniyor. Lüks sahil villamla kızının 
 düğününe sponsor olursam ülke gene-
lindeki tüm devlet hastanelerinde 
 Fresenius Medical Care'in yeni diyaliz 
makinelerinin kullanılması için bakanla 
büyük bir anlaşma bağlayabilirim. 
 Fresenius Medical Care için bir masraf 
teşkil etmemesi koşuluyla bu işi yapabi-
lir miyim? 
Y: Hayır. Bu durum, geçerli tüm stan-
dartlar uyarınca uygunsuz bir etki olarak 
addedilecektir. Fresenius Medical Care, 
nihayetinde masrafların kime kalacağın-
dan bağımsız olarak İş Ortaklarının  
bu tür davranışlardan kaçınmalarını 
beklemektedir.

S: Fresenius Medical Care ürünlerinin 
distribütörü için çalışıyorum. Bölgemiz-
deki nefroloji kliniğinin müdürü son 
 pazarlıklarımızda kol düğmelerime 
 bayıldı. Bunlar pahalı kol düğmeleri 
 ancak zaten birkaç yıldır kullanıyorum. 
Yöneticimin teşvikiyle gelecekteki iş 
 ilişkimiz için duyduğum minnettarlığın 
bir göstergesi olarak bunları ona 
 vermeyi düşünüyorum.
Y: Yöneticiniz ne derse desin Fresenius 
Medical Care, değeri fark etmeksizin 
makul şekilde Fresenius Medical Care 
ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir 
 hediye vermekten kaçınmanızı bekler. 
İş ilişkisi üzerinde olumlu etkileri olabile-
ceğini düşündüğünüz veya alıcı tarafın-
dan ısrarla (veya dolaylı olarak) rica 
edildiği durumlarda hediyeyi vermekten 
kaçınmak daha da önemlidir. 

ÖRNEK VAKALAR
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Çıkar çatışmaları (COI'ler), rüşvet ve yolsuzluktan 
farklıdır ancak genelde yolsuzlukla bağlantılı olarak 
meydana gelirler. Yolsuzluk veya rüşvetin varlığı, 
 genelde (gizli) kişisel ilişkilere işaret eder; bunun tam 
tersi de doğrudur.

Bazı COI örnekleri:

 _ Fresenius Medical Care çalışanıyla sizin veya 
 çalışanın çalışma şeklini uygunsuz şekilde etkileye-
bilecek kişisel ilişkiler

 _ Fresenius Medical Care'de istihdam için akrabaları-
nızdan birini yönlendirme veya akrabanızın bu  
işi almasını sağlamak için ticari pozisyonunuzu 
 kullanma

 _ Fresenius Medical Care'in bir rakibinin veya müşte-
risinin yönetim kurulunda veya danışma kurulunda 
görev yapma ve İş Ortağı olarak size verilen bilgileri 
rakibin lehine kullanma

 _ Fresenius Medical Care'in çıkarına müşteriye aktif 
olarak satış desteği sağlarken Fresenius Medical 
Care'in müşterisi için çalışıyor olma

 _ Fresenius Medical Care'de istihdam edilmenin yanı 
sıra Fresenius Medical Care'in müşterisi veya satış 
aracısı olma ve şirket içi bilgileri Fresenius Medical 
Care'in aleyhine kullanma veya müşteri/satış aracısı 
olarak kendi lehinize kullanma

Şeffaflık çok önemlidir. Olası ve gerçek COI'ler 
 Fresenius Medical Care'e açıklanmalıdır. Bu durumda 
ilişkilerin paralel olarak var olup olamayacağını ve 
adil, tarafsız iş kararlarının alınmasını sağlamak için 
kontrollerin veya önlemlerin uygulanmasına gerek 
olup olmadığını değerlendiririz. Lütfen Fresenius 
 Medical Care iş bağlantınızla veya Yerel Uyumluluk 
Yetkilisi ile iletişime geçin.

COI, kişisel çıkarlar etkili olduğunda, etkili olma 
 potansiyeline sahip olduğunda veya iş kanaatinizi 
veya karar sürecinizi etkileyeceği düşünülebileceğinde 
ortaya çıkar. Bu durumlardan kaçınılmalıdır.

ÇIKAR ÇATIŞMASINA YAYGIN ÖRNEKLER 

NELERDİR?

ÇIKAR ÇATIŞMASIYLA NASIL BAŞ  

ETMELİYİM?

B. Çıkar Çatışmaları
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S: Her hafta sonu Fresenius Medical Care'deki önemli 
bağlantımla doğa yürüyüşüne gidiyorum. Sorun olur mu?
Y: Siz ve bağlantınız kişisel ilişkinizi ilgili yöneticilerinize 
açıklamadıysanız ve yöneticilerinizin yönlendirmelerine 
uymadıysanız sorun olabilir. İşvereninizin uyulması 
gereken özel COI süreçleri olabilir. İlke olarak gele-
cekte ilişkinizi gizli tutmaya çalıştığınızın düşünülmesi 
olasılığını en aza indirgemek için yöneticilerinize 
 yaptığınız açıklamaların ve aldığınız yanıtların kaydını 
tutmalısınız.

S: Bir arkadaşım yakınlardaki yerel bir taşımacılık 
 şirketini işletiyor ve bana kısa bir süre önce Fresenius 
Medical Care'le çalışmasına yardımcı olup olamaya-
cağımı sordu. Ne demeliyim?
Y: Kendisini Fresenius Medical Care'deki iş bağlantı-
nızla tanıştırabilirsiniz ancak Fresenius Medical Care, 
sizden arkadaşınızla ve işiyle aranızdaki kişisel  
ve profesyonel ilişkinizi açıklamanızı beklemektedir.

S: 10 yıldır Fresenius Medical Care'in ürünlerini satı-
yorum. Oğlum bir staj arıyor. Fresenius Medical Care'le 
olan uzun ilişkime dayanarak Fresenius Medical Care 
satış müdüründen oğlumu stajyer olarak işe almasını 
istedim. Oğlumun CV'sini göndermeli miyim? Yoksa 
göndermemeli miyim?
Y: Fresenius Medical Care'de işe alım süreci yalnızca 
İnsan Kaynakları tarafından yürütülür. Fresenius 
 Medical Care'de şirket içi işe alım süreçleri son derece 
sıkıdır ve seçimler şirket içi gereklilikler ve düzenlemeler 
uyarınca yapılır. Tüm adaylar hiçbiri kayırılmadan 
 diğerleriyle rekabet eder.

S: Fresenius Medical Care'in ürünlerini tanıtmak için 
tesis dışında bir etkinlik düzenliyorum ve ödemesini 
Fresenius Medical Care'in yapacağı catering hizmetle-
rine ihtiyacım var. Kardeşimin bir restoranı olduğun-
dan Fresenius Medical Care için bir indirim almamın 
ve kardeşime biraz iş paslamamın bir kazan-kazan 
durumu yaratacağını düşündüm. Sorun olur mu? 
Y: Satıcı olarak kardeşinizin restoranıyla anlaşmadan 
önce Fresenius Medical Care, sizden bu faaliyetin 
 şirketin üstün çıkarıyla çatışmadığından emin olmak 
için bu ilişkiyi Fresenius Medical Care'e açıklamanızı 
beklemektedir. Fresenius Medical Care, bu olası  
çıkar çatışmasını inceleyecek ve en iyi şekilde nasıl 
üstesinden gelinebileceğini belirleyecektir.

S: Kendi işimde çalışan bir klinik yönetim danışmanı-
yım ve kliniklere yönelik bir verimlilik programı 
 çerçevesinde Fresenius Medical Care'e danışmanlık 
veriyorum. Hem Fresenius Medical Care'in ürünlerini 
hem de başka tıbbi cihaz üreticilerinin ürünlerini dağı-
tan başka bir şirketim daha var. Fresenius Medical 
Care'deki bağlantım, benim yakın bir arkadaşım ve 
kendisi bunun Fresenius Medical Care için sorun 
 olmadığını söyledi. Fresenius Medical Care ile çalış-
maya devam edebilir miyim? 
Y: Bu, olası bir çıkar çatışması durumudur. Fresenius 
Medical Care, sizden arkadaşınızın yöneticisiyle duru-
munuzu netleştirmenizi bekler. Böylece Fresenius 
 Medical Care de tarafsız bir şekilde karar alabilir. 
 Fresenius Medical Care, bu birbirine bağlı ilişkileri 
çözmek için bir dizi eylem önerebilir.

ÖRNEK VAKALAR
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Yolsuzluk ve çıkar çatışmalarından ka-
çınmak, işimizi etkileyebilecek bireylerle 
ve kurumlarla ilişkilerimize ve bunlara 
yaklaşımımıza dikkat etmekle başlar. 
Örneğin Fresenius Medical Care'e veya 
iş Ortaklarına verilen iş hakkında karar 
verme yetkisine veya verilen karar 
 üzerinde etkiye sahip kişiler gereğinden 
fazla şekilde etkilenmemeli veya belli 
şekillerde davranmaya "ikna edilmeme-
lidir". Fresenius Medical Care'in ve İş 
Ortaklarımızın lehine olan argümanlar; 
adil şartları, piyasa fiyatlarını ve ürünleri 
temel almalıdır ve etik iş ilişkisi dışında 
hiçbir şeyden türetilmemelidir. Kararların 
Fresenius Medical Care'in veya İş 
 Ortaklarımızın lehine adil olmayan 
 eğilimlere sahip olmadan alınmasına 
dikkat edilmelidir.

Etki Sahibi Olabilecek 
Üçüncü Taraflar

Devlet memurlarıyla ve (özellikle 
devlet hastanesinde çalışıyorsa aynı 
zamanda devlet memuru da olan) sağ-
lık profesyonelleriyle etkileşime girerken 
özellikle dikkat edilmelidir. Çoğu yasal 
çerçeve, devlet memurları şirketler 
 tarafından yasa dışı teklifler için hedef 
alındığında çok ciddi yaptırımlar uygula-
maktadır. Ayrıca devlet memuruna 
 sunulamayacak şeylerin eşiği, özel 
 bireylere kıyasla biraz daha alçakta 
 olabilir.

Aşağıdaki bölümde bazı temel 
 terimler tanımlanmış ve ardından etki 
sahibi Üçüncü Taraflarla nasıl ilişki 
 kurulması gerektiğine dair yönlendirme-
ler sunulmuştur.
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Devlet Memuru:

Devlet memuru; kamu hizmeti için seçilmiş, atanmış veya istihdam edilmiş (sağlık, 
 gümrük, vergi veya yargı memurları ya da yöneticileri gibi) yerel, bölgesel, devlet düzeyinde 
veya hükümet adına hareket eden bireylerin yanı sıra (i) devletin sahibi olduğu veya devlet 
tarafından kontrol edilen işletmeler adına hareket eden bireyler (devlet hastanesi veya 
üniversitelerin doktorları veya personeli gibi), (ii) siyasi partileri temsil eden ve siyasi 
 görevler için aday olan bireyler ve (iii) uluslararası kamu kuruluşları adına hareket eden 
bireylerdir [Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası veya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) gibi].

Sağlık Profesyonelleri: 

Tıbbi, dental, farmasötik veya bakım mesleklerinin mensubu olan VE mesleki faaliyetleri 
sırasında tıbbi cihaz veya ilaç ürünü reçete edebilen, satın alabilen, temin edebilen, 
 önerebilen veya uygulayabilen bireylerdir. Bu tanımın amaçları çerçevesinde "sağlık 
 profesyonelleri" terimi şunları içermektedir: (i) Tıbbi cihazları veya ilaç ürünlerini reçete 
edebilen, satın alabilen, temin edebilen, önerebilen veya uygulayabilen tüm devlet,  
kurum veya (kamu ya da özel sektördeki) diğer kuruluş memurları veya çalışanları ve (ii) 
ana mesleği sağlık profesyoneli olarak çalışmak olan tüm Fresenius Medical Care 
 çalışanları; (a) Fresenius Medical Care'deki diğer çalışanlar ve (b) tıbbi cihazların ve ilaç 
ürünlerinin toptancıları veya distribütörleri buna dahil değildir. 

Olası Sevk Kaynağı: 

Olası sevk kaynağı, Fresenius Medical Care'e hasta veya iş gönderebilecek konumdaki 
kişiler veya kurumlardır. Örnekler arasında diğerlerinin yanı sıra hekimler, hekimlerin 
 yakın aile üyeleri, hekim asistanları, hastaneler, bakımevleri, vasıflı bakım tesisleri, reha-
bilitasyon hastaneleri ve hastane personeli veya yöneticileri bulunmaktadır. 
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Fresenius Medical Care'in işini etkile-
yebilecek pozisyondaki birileriyle 
 ilişki kurarken şu ilkeler geçerlidir:
 _ İş Ortaklarının sağlamayı düşün-

düğü önerilen mal veya hizmet  
için iyi niyetli ve kayıtlı iş mevcut 
olmalıdır.

 _ Anlaşmalar, uygunsuz teşvike ya da 
geçmiş, güncel veya gelecekteki 
Fresenius Medical Care iş faaliyet-
leri için bir ödüle karşılık gelmeme-
lidir.

 _ Fresenius Medical Care'in iş faali-
yetlerine dahil olan İş Ortakları, 
hizmetleri zamanında, uygun ve 
doğru şekilde sağlamak için 
 gereken deneyime, uzmanlığa  
ve kaynaklara sahip olmalıdır.

 _ Dolaylı olarak etkilemek veya ey-
lemlerine karşılık onları ödüllendir-
mek için eşlerle, yakın aile üyele-
riyle (ebeveyn, kardeş, çocuk veya 
evlilikten doğan akrabalık) veya 
yakın iş arkadaşlarıyla iş anlaşma-
ları yapılamaz.

 _ Mallar ve hizmetler, her zaman 
adil piyasa değerinden sağlanmalı 
veya alınmalıdır ve karar, kalite  
ve fiyata göre verilmelidir.

S: Fresenius Medical Care ürünlerinin kullanımını  
ve önemini göstermek için bir devlet hastanesinin 
nefroloji bölüm başkanıyla görüştüm. Benden nefroloji 
birliği konferansına delege olarak kendisine sponsor 
olmamı istedi. 
Y: Fresenius Medical Care, sizden devletin veya  
tıbbi cihaz endüstrisinin talep ettiği uyumluluk 
 standartlarını karşılamamaları nedeniyle bu tür talepleri 
desteklemediğinizi anlatmanızı beklemektedir. 

S: Müşterim olarak tutmak için Fresenius Medical 
 Care'in ürünlerini bir sağlık hizmetleri uzmanına adil 
piyasa değerinin %5 altında satmayı teklif edebilir 
 miyim?
Y: Fresenius Medical Care'in ürünleri adil piyasa 
 değerinden satılmalıdır ve karar, kalite ve fiyata göre 
verilmelidir.  İndirimler, geleceğe yönelik ilişkileri 
 pekiştirmek için uygunsuz bir teşvik olarak kullanılma-
malıdır.

S: Danışmanlık yapıyorum. Bu vesileyle satış 
 stratejisine ilişkin önerilerde bulunmak üzere Fresenius 
Medical Care ile çalışıyorum. Aynı zamanda nefroloji 
ekipmanı distribütörünün tedarik departmanında 
 çalışıyorum. Ancak Fresenius Medical Care'in ürünle-
rini bu bağlamda satın almıyorum veya satmıyorum. 
Birilerine bir şey söylemem gerekir mi? 
Y: Fresenius Medical Care, sizden distribütör firmadaki 
yöneticinize VE Fresenius Medical Care iş bağlantınıza 
durumu anlatmanızı beklemektedir. Fresenius Medical 
Care, gerçek veya şüpheli herhangi bir çıkar çatışması 
olmadığından emin olmak için kuruluş kapsamında 
değişiklik yapmak isteyebilir. Etki sahibi olabilecek İş 

 Ortaklarıyla ne zaman 

 karşılaşabilirsiniz?

 
Yukarıda anılan İş Ortakları, hizmetlerin 
veya malların satın alınmasına yönelik 
sözleşme ortaklarınız (doğrudan veya 
dolaylı) veya alt yüklenicileriniz olabilir.

TEMEL HUSUSLARÖRNEK VAKALAR
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Seyahat ve konaklama masrafları, 
 seyahat edenin olağan iş yerinden 
uzakta gerçekleştirilen işle ilişkili 
 faaliyetlerine yönelik ulaşım,  
konaklama ve/veya gerekli vizelerle 
 ilişkili masraflardır.

Seyahat ve Konaklama 
Masrafları

Seyahat ve konaklamayla bağlantılı olarak aşağıdaki 
ilkeler geçerlidir:
 _ Seyahat ve konaklama masrafları, meşru bir iş 

amacına bağlı olmalı ve yürürlükteki yerel 
 yasalara, düzenlemelere ve endüstri kurallarına 
uygun olarak sağlanmalıdır.

 _ Tazminat, yalnızca değer olarak makul olan   
(ör. lüks konaklamaları içermeyen) ve iş amacına 
uygun seyahat ve konaklama masrafları için 
 verilebilir.

 _ Seyahat ve konaklama masrafları, uygunsuz 
 fayda veya iş çıkarı sağlamak veya bunları 

 ödüllendirmek amacıyla teklif edilmemeli veya 
ödenmemelidir.

 _ İş ortağının eşi, aile üyeleri veya misafirleri için 
 seyahat ve konaklama masrafları dahil olmak üzere 
herhangi bir masrafın ödenmesine izin verilmez.

 _ İş Ortakları için sağlanan hava seyahatleri, ekonomi 
sınıfından ayırtılmalıdır.

 _ Etki sahibi olabilecek pozisyondaki bireylerin 
 seyahat ve konaklama masrafları izlenmeli ve 
 kontrol edilmelidir.

 _ Tahakkuk eden seyahat ve konaklama masrafları 
tam olarak defterlerinize kaydedilmeli ve kayıtlarınıza 
eklenmelidir.
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Devlet memurlarına yönelik yemekler ve eğlence organizasyonları gibi iş hediyeleri ve konukseverlik, genelde 
yolsuzluk ve rüşvet vakalarında büyük rol oynamaktadır. Değerli müşterileri, karar alıcılarını veya İş Ortaklarını 
belirli bir teklif veya proje lehine karar vermeleri için "motive etmek" veya geçmiş kararları için ödüllendirmek 
üzere onlara lüks yemek, eğlence veya hediye teklif etmek yolsuzluk ve rüşvet vakalarında yaygındır. 

Dolayısıyla hediyelerin, yemeklerin veya eğlencenin yürürlükteki yasalar, düzenlemeler ve endüstri kurallarına 
uygun olması önemlidir. Fresenius Medical Care, İş Ortaklarını uygunsuz davranışın görüntüsünden dahi 
 kaçınmaya teşvik eder. Kendinize şunu sorun: Yanımızda tarafsız biri olsa bu hediye, yemek veya eğlence  
ne gibi bir izlenim uyandırır?

İş Hediyeleri,  
Yemekler ve Eğlence

Hediyeler

Hediyeler, bir minnettarlık göstergesi 
olarak verilen, maddi değeri olan veya 
olmayan kalemleri içerir. Hediyeler, 
 diğer Fresenius Medical Care politikala-
rında ele alınan ürün promosyonlarını, 
bağışları veya sponsorlukları İÇERMEZ. 
Fresenius Medical Care'in işiyle bağlan-
tılı olarak bu tür faaliyetlere dahil olur-
sanız Fresenius Medical Care size bu 
ilkelerle ilgili olarak eğitim verecektir.

Yemekler

Yemekler, her türlü yemek veya içecek 
harcaması anlamına gelir.

Eğlence 

Eğlence; her türlü kültürel, sosyal, 
 sportif, boş zaman veya dinlenme 
 etkinliği anlamına gelir.

Konukseverlik

Konukseverlik, yemek ve eğlence 
 ödemelerini veya provizyonunu içerir. 
Konukseverlik, Bölüm 4'te ele alınan 
seyahat veya konaklamayı İÇERMEZ.

 _ Uygunsuz fayda veya iş çıkarı elde etmek 
için hediye veya konukseverlik sunmamalı, 
teklif etmemeli veya kabul etmemelisiniz.

 _ Hediye veya konukseverlik sunmanın veya 
almanın rüşvet olarak algılanmamasına 
dikkat edilmelidir.

 _ Hediyeler ve konukseverlik, açık ve şeffaf 
bir şekilde sunulmalı veya kabul edilmeli  
ve aracı kullanılmamalıdır.

 _ Nakit veya nakit benzeri (hediye kartı,  
çek veya ödeme emri gibi) hediyeler asla 
teklif edilmemeli, sunulmamalı veya kabul 
edilmemelidir.

 _ Hediyeler ve konukseverlik, alıcıların 
 bunları almak için bağımsız olarak meşru 
bir iş gerekçesi olması durumu dışında 
 eşlere, akrabalara veya bunlardan birinin 
arkadaşlarına sağlanmamalıdır.

 _ Teklif edilirse yemekler mütevazı olmalı  
ve alıcının pozisyonuna ve duruma uygun 
olmalıdır.

 _ Mekanlar bilgi iletişimine ve iş görüşmesine 
uygun olmalıdır.

 _ İş Ortaklarını değerinden bağımsız olarak 
her türlü eğlenceyi yasaklamaları için teşvik 
ediyoruz ve kendilerinden bunları uygun 
şekilde defterlerine kaydetmelerini ve 
 kayıtlarına eklemelerini bekliyoruz.
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S: Kabul edilebilir hediyeler ve kabul edilemez hediyeler 
nelerdir?
Y: Hangi kalemlerin kabul edilebilir olduğunu belirle-
menin en yaygın yolu, hediyeler için mütevazı bir 
 parasal değer belirlemek ve uygunsuz amaçlı oldukları 
düşünülebileceğinde hediye vermekten veya almaktan 
kaçınmaktır. Normalde bunlar arasında, geleneksel 
konukseverlik, nadiren de minnettarlık göstergeleri  
ve şirketin logosunu taşıyan veya reklam niteliğindeki 
 talep edilmemiş, küçük promosyon hediyeler vardır. 
Fresenius Medical Care, nakit olarak veya satın alma 
ya da düzenleme kararları beklemedeyken hediye 
 vermenin uygun olmadığını düşünmektedir. 

S: Fresenius Medical Care'in ürünleri/hizmetleri konu-
sunda önemli bir fikir önderi olan bir sağlık profesyo-
nelini (HCP) iş yemeğine davet etmek istiyorum. HCP, 
eşinin bizimle yemeğe katılıp katılamayacağını sordu. 
HCP, genelde diğer tıbbi cihaz şirketlerine de aynı 
şeyi soruyor. Talebi yerine getirebilir miyim? 
Y: Fresenius Medical Care, HCP'ye şirket politikaları 
gereğince buna izin verilmediğini ve diğer şirketlerin 
davranışlarından bağımsız olarak bu talebi yerine 
 getiremeyeceğinizi anlatacağınızı ummaktadır. 

S: Müşteriyi iş yemeğine davet edebilir miyim? 
Y: Yemekler, yalnızca bir iş amacıyla bağlantılı olan  
İş Ortaklarına teklif edilebilir veya bu kişilerden kabul 
edilebilir. Yemekler, davetlileri iş kararlarında etkile-
meye yönelik olmayacak şekilde mütevazı  ve alıcının 
pozisyonuna ve duruma uygun olmalıdır. Lütfen  

şirket politikasının veya örneğin devlet memurları söz 
konusu olduğunda yasaların bu tür davetleri yasaklıyor 
olabileceğini unutmayın.

S: Kendim gidemeyeceğim için elimdeki iki Dünya 
 Kupası açılış biletini bir müşteriye hediye etmek 
 istiyorum. Biletleri hediye edebilir miyim?
Y: Fresenius Medical Care'in işiyle makul şekilde iliş-
kilendirilebilecek olması durumunda biletleri hediye 
edemezsiniz. Fresenius Medical Care, Dünya Kupası 
açılış biletlerini savurganlık olarak değerlendirecektir. 
Eğlence etkinliği davetleri, yalnızca davetlilerin bunlar 
için adil piyasa değerini ödemesi ve biletlere teklif 
eden üzerinden erişmeyi özellikle tercih etmiş olma-
ması durumunda teklif edilebilir veya kabul edilebilir.

S: Eğlence teklif etmek veya kabul etmek yasak mı? 
Rüşvet kabul edilemeyecek kadar düşük değerdeki 
eğlencelere ne demeli? 
Y: Rüşvetin parasal olabilen ve olmayabilen birçok 
formu bulunmaktadır ve değerli olan her şeyi içerebil-
mektedir. Eğlenceler, genelde kati bir şekilde profes-
yonel bir toplantıyı veya karşılaşmayı gevşetme eğili-
mindedir. Dolayısıyla bazı durumlarda düşük değerli 
eğlenceler dahi sizin veya başkalarının iş kararı alma 
kapasitesini etkileyebilecek bir teşvik veya rüşvet 
 olarak yorumlanabilir. Dahası eğlence, zevkli ve müte-
vazı değilse kesinlikle teklif edilmemelidir. Tüm bunları 
göz önünde bulundurduğumuzda ilkemiz, eğlenceden 
her yerde kaçınmaktır.

ÖRNEK VAKALAR
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Fresenius Medical Care'in işini yürütme ve ürünlerini ve hizmetlerini 
 tanıtma şekli sıkı bir şekilde kontrol altındadır. Fresenius Medical Care, 
iş faaliyetlerinin yanı sıra pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin 
 yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve endüstri kurallarına uygun 
olduğundan emin olmak için spesifik politikalar geliştirmiştir. Fresenius 
Medical Care'in ürünleriyle veya hizmetleriyle ilgili tüm promosyon 
 malzemeleri dikkatle kullanılmalıdır.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz söz 

 konusu olduğunda İş Ortaklarımızdan 

ve çalışanlarından, bağlı kuruluşları-

mızdan ve yüklenicilerimizden şunları 

bekleriz:

 _ Ürünleri ve hizmetleri anlatırken her 
zaman doğru ve dürüst olun ve 
 kimseyi yanlış yönlendirmeyin

 _ Faydaları ve riskleri adil ve dengeli 
bir şekilde açıklayın

 _ Yalnızca uygun klinik bilgilerle 
 desteklenen ifadelerde bulunun

 _ Tüm promosyon beyanlarının ülkele-
rindeki hükümet tarafından onaylan-
mış veya izin verilmiş ürün kullanım-
larıyla tutarlı olduğundan ve içeriğinin 
ve yayılımının yürürlükteki yasalara, 
kurallara ve düzenlemelere uygun 
 olduğundan emin olun

 _ Rüşvet veya alıcıyı etkileme girişimi 
olarak görülebilecek faydalardan 
 kaçının

Müşteriler, Reklam  
ve Promosyon

Fresenius Medical Care 

ürünleri hakkında nereden 

bilgi edinebilirim?

 
Fresenius Medical Care'in web sitesini 
ziyaret edebilir veya Fresenius Medical 
Care iş bağlantınıza veya klinik ekibinize 
ulaşabilirsiniz.
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Fresenius Medical Care'in işleriyle ilgili tüm kayıtlar, 
her bir işlemin gerçek doğasını ve amacını doğru ve 
adil bir şekilde yansıtmalıdır. Fresenius Medical Care 
ile ilgili tüm işlemler, şeffaf bir şekilde derhal ilgili 
 hesaplara kaydedilmelidir. Fresenius Medical Care'in 
işiyle ilgili mali kayıtların ve hesapların doğruluğunu 
korumak için sizden şirketi içi muhasebe kontrollerini 
idame ettirmenizi bekliyoruz. 

Tüm matbu ve elektronik kayıtları verilerin tutulma-
sına ilişkin geçerli yasalar ve Fresenius Medical Care'in 
talimatı uyarınca tutmanızı bekliyoruz. Fresenius 
 Medical Care'in işiyle bağlantılı olarak hatalı, yanlış 
yönlendiren veya doğru olmayan kayıtları oluştura-
mazsınız, gönderemezsiniz veya onaylayamazsınız. 
Bu gereklilikler, başka türlü davranışların Fresenius 
Medical Care'in lehine olduğunuza inansanız dahi 
 geçerlidir.

Defterler ve 
Kayıtlar
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Fresenius Medical Care, aktif olarak İş Ortaklarını 
yasaların, düzenlemelerin ve endüstri kurallarının yanı 
sıra Etik Kurallarımızın ve İş Ahlakımızın olası ve 
gerçek ihlallerini derhal bildirmeye teşvik etmektedir.

Olası uyumluluk ihlalleri şunları içerir:
 _ Rüşvet veya yolsuzluk, dolandırıcılık, 

hırsızlık veya evrakta sahtecilik
 _ Uygunsuz hasta veya şirket bilgisi 

 ifşaları
 _ Yasa, düzenleme veya endüstri ku-

rallarının yanı sıra Fresenius Medical 
Care'in Etik Kurallarının ve İş 
 Ahlakının ihlalleri gibi etik olmayan 
davranışlar

 _ Bildirimde bulunanın Fresenius 
 Medical Care'in işine veya bütünlüğü-
ne önemli ölçüde zarar verebileceği-
ne iyi niyetle inandığı diğer konular

Olası İhlalleri Bildirme

İş Ortakları, doğru görünmeyen bir olay 
yaşadıklarında bu durumu görmezden 
gelmemelidir. Genelde yöneticileri veya 
uyumluluk personelini bilgilendirmek 
 yerinde olabilir. Ancak bazen hassas bir 
konuda kime güvenilebileceği veya 
 kimin uygun kılavuzluğu sağlayabilecek 
pozisyonda olduğu tam anlamıyla net 
olmayabilir. Şüphe durumunda veya üst 
düzey personele yapılan bildirimlerin 
uygun şekilde ele alınmıyor gibi görün-
düğü durumlarda İş Ortaklarımızı 
 Fresenius Medical Care'in Uyumluluk 
Eylem Hattını kullanmaya teşvik 
 ediyoruz. Bu bildirim aracı, Fresenius 
Medical Care adına harici bir sağlayıcı 
tarafından desteklenmektedir ve yasa-
larca yasaklanmadığı sürece tüm 
 Fresenius Medical Care konumlarında 
telefonla veya web sitesi üzerinden 
(www.fresenius.ethicspoint.com) ulaşı-
labilir. Uyumluluk  Eylem Hattından haf-
tanın yedi günü  yirmi dört saat birilerine 
ulaşabilirsiniz. Fresenius Medical 
 Care'in Almanya merkezinde bildirimle-
rin ve şikayetlerin uygun şekilde ele 
alındığından emin  olmaya yönelik özel 
bir ekibi bulunmaktadır. 

Evet. Ancak bazı ülkelerde (ör. İspanya) 
yerel yasalar, anonim bildirimlere izin 
vermemektedir. Ayrıca bildirimde bulu-
nanın kimliğini açıklaması ve açıklama 
niteliğindeki sorular için daha fazla ileti-
şimi desteklemesi incelemeye yardımcı 
olacaktır.

Bildirimde bulunanlar adlarını belirtse 
dahi yasaların izin verdiği ve uygun 
 olduğu ölçüde bu kişilerin gizliliklerini 
korumak için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız. 

OLASI İHLAL NEDİR? OLASI BİR İHLAL GÖRÜRSEM 

VEYA YAŞARSAM NE 

 YAPMALIYIM?

BİLDİRİMDE BULUNANLAR 

 ANONİM KALABİLİR Mİ?
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İş Ortaklarının yapması 
gerekenler  
(kesin olmayan örnekler)

  Bu broşürdeki ilkelere ve 
Fresenius Medical Care'in 
sağladığı diğer kılavuzluğa 
uyun

  İşinizi ilgilendiren tüm yerel 
endüstri kurallarına, 
düzenlemelere ve yasalara 
uyun

  Kendinizi, çalışanları, bağlı 
kuruluşları ve yüklenicileri ilgili 
standartlar hakkında 
bilgilendirin ve Fresenius 
Medical Care'in şart koştuğu 
eğitimleri tamamlayın

  Defterleri ve kayıtları yerel 
muhasebe gerekliliklerine 
uygun olarak tutun

  Yıllık İş Ortağı 
sertifikasyonuna uyun

  Olası ihlalleri Fresenius 
Medical Care'e bildirin

  Güç soruları sormaktan 
çekinmeyin

Özet

İş Ortaklarının 
yapmaması gerekenler 
(kesin olmayan örnekler)

  İşi almak veya elinde tutmak 
için para vermek veya değerli 
herhangi bir şeyle ödeme 
yapmayı teklif etmek

  Fresenius Medical Care'in gizli 
bilgilerini dışarıdan taraflarla 
paylaşmak

  Yetkilendirme yazısı almadan 
Fresenius Medical Care adına 
ihalelere katılmak

  İlgili yardımcı belgeler 
olmadan fatura göndermek

  Fresenius Medical Care ile 
sürdürülen iş ilişkisiyle 
bağlantılı ilişkileri açıklamadan 
sürdürmek

  Öncesinde Fresenius Medical 
Care'in onayını almadan 
satıcılarla/alt yüklenicilerle 
anlaşma yapmak

  Sözleşmenin şartlarını ihlal 
etmek

Fresenius Medical Care, İş Ortaklarının yasa dışı davranışlarını 

 öğrenirse ne olur?

 
İş Ortaklarımızın işlerini yasal ve etik bir şekilde yürütmesini bekliyoruz. İş Ortakla-
rımızdan biri; yasaları, düzenlemeleri, endüstri kurallarını veya geçerli Fresenius 
Medical Care politikalarını ihlal ettiğinde Fresenius Medical Care'le iş ilişkisinin 
 askıya alınmasıyla veya sonlandırılmasıyla karşı karşıya kalabilir veya devlet 
 makamları tarafından kovuşturmaya uğrayabilir.
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Fresenius Medical Care'in Önlemleri - 
Bizimle İş Yaparken İş Ortağı Olarak 
Beklemeniz Gerekenler

Fresenius Medical Care, yasalara ve etik davranışlara uyumluluk ilkesine  
bağlı aracıları seçmek için makul adımlar atmaktadır. 

Bu broşürde uygunsuz davranışı genel olarak onaylamamanın yeterli olmadığının ve Fresenius Medical Care'in 
İş Ortaklarından olası hatalı davranışları aktif olarak önlemelerini, tespit etmelerini ve bunlara uygun şekilde 
 müdahale etmelerini beklediğinin altını çiziyoruz. Lütfen Fresenius Medical Care'in İş Ortaklarının yasa dışı 
 davranışlarını önlemek ve tespit etmek ve İş Ortaklarıyla ilişkisinin sorumlu bir şekilde değerlendirildiğinden ve 
yönetildiğinden emin olmak için kullandığı önlemleri not edin:

Fresenius Medical Care Üçüncü Taraf Uyumluluk  
Yönetiminin beş unsuru

Fresenius 
Medical Care 
Üçüncü Taraf 

Uyumluluk 
Yönetimi

Özen yükümlülüğü risk 
değerlendirmeleri

İş Ortağının incelemeleri ve  
öz değerlendirmeleri

Sözleşmelerdeki ABC 
hükümleri

İş Ortaklarının  
Eğitimi 

İş Ortağı  
sertifika

1

2

34

5
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Kiminle çalıştığımızı bilmek: 

Özen Yükümlülüğü sürecimiz çerçeve-
sinde İş Ortaklarımızı niteliklerine, gü-
venilirliklerine ve yürürlükteki yasalara 
ve şirket değerlerimize uyumlarına göre 
seçeriz. İş Ortaklarımıza, onlarla yürüt-
tüğümüz işlemlere ve işimizle bağlantılı 
olarak yürüttükleri işlemlere bir risk de-
recelendirmesi uygularız. İş ortaklarımı-
zı seçerken makul ölçüde dikkatli oluruz 
ve zaman zaman uygun değerlendirme-
leri yaparız.

Uyumluluğu sağlamak üzere sözleş-

meden doğan yükümlülükler: 

Ayrıca İş Ortaklarımızın yürürlükteki 
 yasalara ve yazılı sözleşmelerdeki rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadele hükümlerinde-
ki Kurallarımızın ilkelerine uymaya 
 resmi olarak bağlı olmalarını bekliyoruz.

İş Ortaklarımızdan kendilerini 

 değerlendirmelerini ve doğru davra-

nışlarını onaylamalarını istemek:

İş Ortakları yıllık sertifikasyonunun bu 
unsuru, İş Ortaklarımızın yürürlükteki 
tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına, 
düzenlemelerine ve endüstri kurallarına 

uyduklarını onaylamalarını ve uyumluluk 
konusunda Fresenius Medical Care'in 
diğer kuruluş düzeyindeki beklentilerine 
bağlı olduklarını onaylamalarını gerek-
tirmektedir.

İş Ortaklarımız tarafından veya İş 

 Ortaklarımızın adına gerçekleştirilen 

hatalı davranışlara yanıt vermek: 

Fresenius Medical Care'in sıfır tolerans 
politikası; İş Ortaklarının, çalışanlarının, 
temsilcilerinin, bağlı kuruluşlarının veya 
(alt) yüklenicilerin yasa dışı davranışla-
rına sert bir şekilde yanıt verilmesini 
 gerektirmektedir. Fresenius Medical 
Care, bu bağlamda yasal olarak 
 kullanılabilir tüm araçları kullanmaktan 
çekinmeyecektir.

İş Ortağı denetimleri: 

Risk bazlı bir yaklaşımda Fresenius  
Medical Care, Fresenius Medical Care'in 
işiyle bağlantılı olarak herhangi bir 
 usulsüzlüğün veya yasa dışı faaliyetin 
gerçekleşmediğinden emin olmak için  
İş Ortaklarıyla devam eden iş ilişkilerini 
yakından inceler.
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"Neden yanlış 
yaptığını 
açıklamaktansa işi 
doğru yapmak daha 
kısa sürer."
 Henry Wadsworth Longfellow

Sorumluluk Reddi: 

Bu uyumluluk broşüründe sunulan kavramlar, doğası ne olursa olsun İş Ortağı ve 
Fresenius Medical Care veya bağlı kuruluşlarından biri arasındaki yasal sözleşme-
ye veya kontrata ek niteliğindedir ve bunların yerine geçmez. Tüm İş Ortaklarımızın 
bu uyumluluk broşüründeki kılavuzluğu takip ederken bizimle birlikte çalışmasını ve 
bu uyum broşüründeki standartlara uyma yükümlülüğünü kendi İş Ortaklarını da 
kapsayacak şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Şüpheden kaçınmak adına bu 
uyumluluk broşürü; müşteriler, aracılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, bu kişilerin ilgili 
çalışanları veya herhangi bir diğer taraf için üçüncü taraf lehtar hakkı veya faydası 
oluşturmaz.
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