BAŞARI
REHBERİ
PMI İŞ YÜRÜTME İLKELERİ

CEO’MUZDAN MEKTUP
Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,
PMI olarak bizler, sektörün yapısını değiştirecek bir iş dönüşümü gerçekleştirme yönündeki
ortak amacımızda bir araya geldik. PMI için heyecan verici bir dönemden geçiyoruz ve dumansız
gelecek vizyonumuza doğru ilerlerken şirketimize liderlik etme şerefine sahip olduğum için
gurur duyuyorum.
Siz de takdir edersiniz ki böylesi iddialı çabalar muhakkak bazı zorlukları da beraberinde
getiriyor: Dönüşüm; risk almayı, belirsizliklerle yüzleşmeyi ve bazen de başarısızlığı kabullenmeyi
gerektiriyor. Çok şanslıyız ki uyum, etik ve dürüstlük gibi bizi PMI olarak ortak noktada
buluşturan başka ve daha da önemli şeyler de var. Bu, İş Yürütme İlkelerimiz olan PMI Başarı
Rehberi’nde resmi olarak belgelenmektedir.
PMI’ın dönüşüm çabaları süresince ve hatta bunun da ötesinde, zorluklarla karşılaştığımızda
temel değerlerimiz olan dürüstlük, saygı ve adalet esasında hareket etmeyi sürdürmemiz büyük
önem taşımaktadır. Temel değerlerimizden ödün vermenin bedeli oldukça ağırdır: Böyle bir
durumda birbirimiz, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve içinde yaşadığımız toplum nezdinde
kazandığımız güveni kaybetme riski almış oluruz. Bu nedenle beklentimiz, yalnızca ama yalnızca
yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin, şirket politikalarımızın ve değerlerimizin lafzi ve ruhu ile
tamamen uyum içerisinde elde edilen üstün başarılardır.
Bu İş Yürütme İlkeleri, şirket olarak prensiplerimizi ortaya koymakta ve PMI’da hepimizin uyması
gereken kural ve yönergeleri belirlemektedir. İlkelerimiz ile ilgili herhangi bir soru veya endişeniz
varsa yöneticinizle, İnsan ve Kültür Departmanı iş ortağınızla veya Etik ve Uyum departmanıyla
iletişime geçebilirsiniz.
PMI’da uyum, etik ve dürüstlüğe her zaman bağlı kaldığınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla,

Jacek Olczak
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TEMEL FİKİRLER

temel FİKİRLER

Eyleme geçmeden önce duraklarız. Kararlarımızın zamana yenik düşmemesi gerekir. Nihai eyleme geçmeden
önce planladıklarımızın, işi “PMI Way” yoluyla yapma tarzına uyup uymadığını - aşağıdakiler ile uyumlu olup olmadığını
kendimize sorarız:
İyi Etik Muhakeme;

Ne Yapıyoruz

Bu Rehber ve
Kanunlar.
Bu temellerden ödün vermeyiz. Kanunlar anlamlı olmayabilir, bunlar konusunda zorluk çekebiliriz, ancak yine de
onlara uyarız. Rakipler daha düşük standartlara sahip olabilirler, buna karşın biz kendi standartlarımıza uyarız. Eşit
biçimde önemli husus, kuralların yeterli olmadığını anlamamızdır; bunlar, iyi etik muhakeme ihtiyacının yerini almaz.
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temel FİKİRLER

İyi etik muhakeme dürüstlük, saygı ve adil olmayı gerektirir. Bu ortak etik değerler, “PMI Way” iş yapma
tarzının bir parçasıdır. Bunlar PMI çalışanları olarak bizi birleştirir, yönlendirir ve bu Rehberin özünde yer alırlar.

Dürüstlük. Sonuçta bunların hepsi itibarı etkiler: şirketin içindeki ve dışındaki kişiler bize güvenmeli mi;
söylem ve eylemlerimiz tutarlı mı? Açık olanı belirtmek için gerçekleri yanlış anlatan veya başka şekillerde
insanları kandıran biriyle hiç kimse çalışmak, ondan tavsiye almak veya ürün satın almak istemez. Güvenin,
gizleyecek hiçbir şeyin olmayacak şekilde hareket etmekten kaynaklandığını anlıyoruz.

Saygı. Tüm insanlar saygıyı hak eder, aynı şekilde fikirler de. Saygı, itibar, kabul, empati ve şefkat ile ilgilidir.
Ateşli karşıtlık, meydan okuma ve hatta ihtilaf da saygı ile eşlendiğinde ilerleme için bir kuvvettir, ancak aksi

Nasıl Yapıyoruz

durumda yıkıcıdır.

Adil Davranma. Bir kişi için adil görünen, diğerleri için adil hissettirmeyebilir. Adil olmak, bir karar ile ilişkili
olanlar veya bundan etkilenenler hakkında düşünmeyi gerektirir. Adil olma, insanların uğraştığı tüm şartları
dikkate almayı gerektirir. Bazı durumlarda, adil olma çok fazla düşünmeyi ve çok fazla çabayı gerektirir.
Ve belirsizlik olacaktır. Kuralların eşit olmayan biçimde uygulanması adil değildir, aynı şekilde toplumsal
cinsiyet, etnik köken, din, cinsel tercih veya diğer faktörler nedeniyle insanları veya fikirlerini göz ardı
etmek de adil değildir.

İyi etik muhakeme ayrıca bakış açınızı değiştirmeyi de gerektirir. Diğer insanların düşündükleri
önemlidir. Müşterilerimiz, çalışanlar ve daha geniş toplum yaptıklarımızla ilgilenir. Her birinin söylediklerimize ve
yaptıklarımıza güvenmesi gerekir. Eyleme geçmeden önce eylemlerimiz onların değerleri ile çatışacaksa kendimize
sorarız. Herkesin yaptığımız her şeyi kabul etmeyeceğini, ancak eylemlerimizin her zaman dürüst, saygılı ve adil
olması gerektiğini kabul ediyoruz.

temel FİKİRLER

Gerçek yaşam aşikar olanı kaçırmamıza neden olabilir. Baskı, yorgunluk ve alışılagelmiş işler, bunların hepsi
karar verme sürecimizi körleştiren unsurlardır. Hepimizin dikkati dağılır ve hepimizin dünyayı pembe gözlüklerden
gördüğümüz anları bulunur. Eyleme geçmeden önce bir an düşünün ve işleri “PMI Way” tarzıyla - bu Rehberi, yasaları
izleyerek ve iyi etik muhakemede bulunarak yapıp yapmadığınızı değerlendirin. Nihai eylemi yapmadan önce sorgulamak
için mutlaka zamanımız vardır.

Kurallar, iyi etik muhakemenin yerini almaz. Kurallar, tasarlanan amaç ile çelişebilir. İyi muhakeme bu tür

Hatırlamamız Gerekenler

olumsuz sonuçlara karşı koruma sağlar. Bir yasa veya şirket kuralı mantıklı gelmiyorsa, görüşünüzü dile getirin, böylece
değişikliği yapabiliriz. Hukukun üstünlüğüne saygı duyduğumuz için değişiklik yapılıncaya kadar bu yasa ve düzenlemelere
uymayı sürdürürüz.

Hiç kimse tüm yanıtlara sahip değildir. Bu doğaldır; bununla birlikte en iyi cevapları bulmaya çalışıyoruz. Bu
konuda hep birlikteyiz. Diğerleriyle zorlu seçimler hakkında konuşun. İyi muhakeme, diğerlerini dâhil ederek ve diğer
bakış açılarını değerlendirerek gelişen bir beceridir. Unutmayın, bu sadece bireyler ile ilgili değildir; iletişim kurduğunuzda
hepimizin öğrenmesine yardımcı olma potansiyeliniz bulunur.

Hatalar dile getirdiğimiz, ders aldığımız ve kabul ettiğimiz şeylerdir. Hepimiz hata yaparız. Bunlar, doğru
insanlar neler olup bittiğini biliyorsa ve deneyime dayanarak düzeltmeler yapılırsa, faydalı bile olurlar. Ancak, bir hata
ve nasıl iş yaptığımızı göz ardı etme - hukuku, bu Rehberi veya ortak etik değerlerimizi ihmal etme arasında bir fark
bulunduğunu anlayın. Göz ardı etmek hepimizi riske atar ve burada yeri yoktur.

5

DÜŞÜNCELERİN AÇIKÇA
DİLE GETİRİLMESİ

düşüncelerin açıkça DİLE GETİRİLMESİ
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Herhangi bir şey iyileştirilebilirse
veya yanlışsa hemen harekete
geçeriz.

İşlerin nasıl iyileştirilebileceği konusunda fikir
ve deneyimlerinizi paylaşın. Herhangi bir koşul

Şüpheli suistimal bildirimlerini soruşturuyoruz. Etik ve Uyum Departmanı,
endişelerinizi araştırmak üzere işlevler halinde görev yapan çalışanları eğitmiştir.

veya süreç etkin bir şekilde çalışmanızı zorlaştırıyor

PMI Soruşturma Standartları, tüm Etik ve Uyum soruşturmalarını düzenlemektedir

veya amaç için çok karmaşık gibi görünüyor ise

ve sürecin adil, ön yargısız ve saygılı bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamak için bir

Herhangi bir şeyin yanlış gittiğini

konuya ilişkin olarak görüşünüzü ifade edin. Kurallar

soruşturma sonrası kalite güvence programı uyguluyoruz.

gördüğünüzde bunu bildirmelisiniz.

ve süreçler anlamlı olmalı ve işinizi yapmanıza

Konuyu bildirdiğiniz takdirde, şirket

yardımcı olmalıdır. Şirketin, olası bir ticari, hukuki

Emin değilseniz sorun. Bildirdiğiniz takdirde neler olabileceği konusunda endişe

veya düzenleyici bir riskten korunması için harekete

duyuyorsanız, yerel yönetim ekibinizle veya Etik ve Uyum Departmanıyla konuşun.

geçilmediğini algıladığınız takdirde de bildirimde

Endişelerinizi ele alarak inceleyebilir ve süreç hakkındaki her sorunuzu yanıtlayabilirler.

sizi dinleyecek ve harekete geçecektir.
Herhangi bir konunun iyileştirilmesi için
de bildirimde bulunmanız aynı derecede
önemlidir. İyi niyet çerçevesinde
bildirimde bulunduğunuz takdirde, PMI
sizi tam anlamıyla destekleyecektir.

bulunmanız, görüşünüzü ifade etmeniz gereklidir.

Konular yeterince açık değilse sorularınızı
sorun. PMI, kuruluşun her seviyesinde görev
yapan hepimize, sorularımızı cevaplayabilecek,
sorunları çözebilecek ve tavsiyelerde bulunabilecek
çalışma arkadaşlarına erişim imkânı vermektedir. Ne
yapmanız gerektiği konusunda emin değilseniz sorun
– yardım alacaksınız.

Yanlış giden şeyleri durdurun. Hatalar olur. Hata
olduğunda, bu hataların düzeltilmesi için yardımcı
olmak görevimizin bir parçasıdır. Herhangi bir şey
doğru görünmüyorsa veya bu Rehber, İlkeler ve
Uygulamalar veya yasanın ihlal edildiği görülüyorsa,
konuyu bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Olası bir etik ve uyum sorununun ihmal edilmesi,

PMI 16-C: Düşüncelerin
Açıkça Dile Getirilmesi
PMI Soruşturma
Standartları

küçük bir sorunun büyük bir probleme dönüşmesine
ve çalışma arkadaşlarınızın ve şirketin ciddi zararlar
görmesine neden olabilir.

Nasıl Bildirimde Bulunulur
Bildirimde bulunmanın çok çeşitli yolları vardır. Aşağıdakilere ulaşın:
- Amiriniz veya bölüm başkanınız
- İnsan Kaynakları
- Hukuk Departmanı
- Etik ve Uyum Departmanı:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		
+ Bölge Etik ve Uyum Direktörü
		
+ Etik ve Uyum Grup Başkanı
Üçüncü şahıslar tarafından çalıştırılan Uyum Yardım Hattı günde
24 saat, haftada yedi gün ve PMI’da konuşulan bütün dillerde hizmet
vermektedir.
Yardım Hattı ile online veya telefonla iletişime geçin. Yerel telefon numaraları
intranetinizde yer almaktadır. Ödemeli aramalar kabul edilir.
Yerel yasaların bu tür uygulamalara kısıtlama getirdiği az sayıdaki ülkelerden
birinden aramıyorsanız, Yardım Hattını kimliğinizi bildirmeden arayabilirsiniz.
Bulunduğunuz yerde kimliğinizi bildirmeden arama ile ilgili kısıtlamalardan emin
değilseniz, yardım hattına sorun veya Hukuk Departmanına danışın.
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İŞ YERİNDE DÜRÜSTLÜK

İŞ YERİNDE DÜRÜSTLÜK
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Saygılı, kapsayıcı ve güvenli
bir iş ortamının devamlılığını
sağlıyoruz.

İstihdamla ilgili tüm kararları liyakate göre
veririz. İnsanların yaş, çocuk bakma sorumluluğu,

Durun ve dinleyin. Davranış, olmasını amaçlamasak bile, saygısız ve dışlayıcı olabilir.

maluliyet, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği,

tepki verebileceklerini anlamaya zaman ayırmadıkları için farkında olmadan başkalarını

İnsanlar zaman zaman, başkalarını dinlemeye veya başkalarının ne hissettiklerini ve nasıl

cinsel yönelim, din, hamilelik veya koruma altındaki

rencide edebilir ve şirketi mahcup duruma düşürebilir. Örneğin, bulunduğunuz

Hepimiz, işimizin esasına dayalı eşit

diğer kişisel özelliklerine dayanarak katılım veya

odadaki en akıllı kişi olduğunuzu düşünüyorsanız (ve o şekilde hareket ediyorsanız) ve

katılım ve başarı şansına sahip olmalıyız.

ilerleme fırsatlarını sınırlamayın.

diğerlerinin iyi fikirlerinin olmadığına inanıyorsanız, etrafınızdaki kişilere karşı saygısız

Bu gerçekleştiğinde herkes bundan
yarar sağlar. Ayrımcılık, taciz ve güvenli
olmayan çalışma koşulları adil değildir;
bunlar, bizim iş yapma şeklimize aykırıdır.

ve anlayışsız davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Onları rencide edebilir ve iyi fikirleri

Burada tacize yer yok. Başkalarına karşı saygılı

tamamen kaçırabilirsiniz.

davranın. Saldırgan, küçük düşürücü veya kötü
zorbalık, istenmeyen cinsel yaklaşımlar, tehdit,

Bazen, insanlar korku veya saygıdan kaynaklanan itaat nedeniyle hiçbir
şey söylemez, ancak yine de incinir. Tolere eden ancak muzdarip biri ile belirli

sindirme ve saldırgan davranışlar uygunsuz

bir tutum veya yanaşmayı fiili olarak hoş karşılayan birini ayırt etmeyi öğrenin.

hareketlere örnek olarak verilebilir. Pek tabii ki

Tutumlara yönelik reaksiyonlarınızın diğerlerine neler anlatabileceğini akılda tutarak

şiddet ve şiddet tehditleri de kabul edilemez

diğerlerine karşı adil olun. Bir şeyden hoşlanmazsanız veya birisinin sizi yanlış anladığını

davranışlardır.

düşünüyorsanız, bir şey söyleyin - diğerlerinden nasıl hissettiğinizi veya ne demek

davranışlara tolerans göstermeyin. Sözlü taciz,

istediğinizi tahmin etmelerini beklemeyin.

Güvenliğe öncelik verin. Şirketin ve devletin
iş sağlığı ve güvenliği kurallarının tümüne uyarak,

İnsanlar işte kendilerini özgürce ifade edebilmelidir. Bizim işimiz yaklaşımlardaki

kendinizi ve etrafınızdakileri zarar görmekten

çeşitlilikten ve fikirlerdeki farklılıklardan yarar sağlamaktadır. Bütün çalışanların

koruyun. Bütün yaralanmaları ve benzer durumları

kendilerini rahat hissettikleri, çeşitlilik arz eden ve kapsayıcı bir ortamı teşvik ediyoruz.

yönetime bildirin. Alkol veya reçeteli ilaçlar ve

Hepimizin farklı ihtiyaçları ve tarzı bulunmaktadır ve bu farklılıklara göre uyarlanmış adil

uyuşturucular da dâhil olmak üzere, yasal veya yasa

olanaklar sağlamalıyız.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

dışı maddelerin etkisi altında iken çalışmak tehlikeli
ve yasaktır. Şirketin uygulamalarına bağlı olarak size

Standartlarımız ofis dışındaki ortamlar için de geçerlidir. Merkeze uzak iş

özel bir yetki verilmedikçe işe silah getirmeyin veya

yerleri, şirket dışında yapılan toplantılar, iş gezileri ve ekiple birlikte düzenlenen sosyal

şirketin işini yaparken silah taşımayın.

etkinlikler işle bağlantılı ortamlardır. Örneğin, taciz karşıtı kurallar, şirket dışında

PMI 2-C: İş Yerinde
Dürüstlük

düzenlenen bir emeklilik partisindeki davranışlar için de geçerlidir. Her durumda

PMI 8-C: Çevre, Sağlık,
İş Güvenliği ve Fiziki
Güvenlik

almanız gerekir.

davranışlarınızın iş arkadaşlarınızı ve şirketin itibarını nasıl etkileyebileceğini dikkate

Çalışanların temsil edilmesi. Çalışanların, kendi seçimlerine bağlı olarak, sendikalara
ve kendilerini temsil eden örgütlere katılma veya katılmama haklarına saygılıyız.
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PAZARLAMA VE SATIŞ

PAZARLAMA VE SATIŞ
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Ürünlerimizi sorumluluk
bilinciyle ve yalnızca yetişkin
tütün tüketicilerine pazarlıyor
ve satıyoruz.

Ürünlerimizi tütün tüketicileri olan veya
dumansız ürünleri kullanan yetişkinlere
pazarlıyor ve satıyoruz. Yetişkinler tütün tüketimi

Bütün pazarlama faaliyetleri bir danışma sürecinden
geçmelidir. Çok yüksek bir standardı sağlamamız gerektiğinden,

veya dumansız ürünlerin kullanımı konusunda bilinçli

bir denetimle birleştirmektedir. Önerilen pazarlama faaliyetlerini

karar verebilme yetkinliğine sahiptir. Ürünlerimiz,

değerlendirirken, farklı deneyimlere sahip olan farklı görevlerdeki

Markalarımız dünyanın en değerli

pazarlama ve satış faaliyetlerimiz, sigara içen veya

kişileri işe dâhil ederiz.

markaları arasındadır. Marka değerini

dumansız ürünlere geçiş yapmış olan yetişkinler için

geliştirirken ve sürdürürken yaratıcılığımızı

amaçlanmıştır. Lider bir tütün şirketi olarak, yasal

ve yenilikçiliğimizi ortaya koyuyoruz. Aynı

yaş sınırının altındakilerin ürünlerimizi kullanmalarını

Geleneksel ve dumansız ürünler temel olarak farklı
ürünlerdir. “Bunu nasıl yaparız” kapsamında ifade edilen temel

önleme konusunda üzerimize düşeni yapma

ilkelerimiz, tüm ürünler için geçerlidir ancak bu ilkeler geleneksel

sorumluluğumuz var.

ve dumansız ürünler için belirli kurallar ve süreçler kullanılarak

zamanda, tütün ürünlerinin tüketiciler
açısından sağlık riskleri oluşturduğunu
da biliyoruz.

sürecimiz bireysel kararlara güven ve saygı ile yaratıcılığı uygun

uygulanırlar. Örneğin, İyi Dönüşüm Uygulamaları elektronik ısınan

Buna göre sadece sorumlu satış ve
pazarlama faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Tüketicileri, ürünlerimizin sağlığa olan etkileri
konusunda bilgilendiriyoruz. Tüketicilere yönelik

ancak yanmayan ürünler için amaçlanmışken, PMI 4-C geleneksel
ürünler için geçerlidir.

bütün reklam ve paketlerde, yasalar, bu tür uyarıları
zorunlu kılmasa dahi, sağlık uyarıları bulunmalıdır.

Üçüncü şahısların faaliyetleri dolayısıyla da yargılanırız.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Pazarlama ve satış faaliyetleri genellikle ajanslar, ağırlama personeli

PMI 4-C: Yanıcı Tütün
Ürünlerinin Pazarlama
ve Satışı
PMI 7-C: PMI Ürünlerinin
Düzenlenmesi,
Geliştirilmesi ve Üretilmesi
IQOS için İyi Dönüşüm
Uygulamaları

Pazarlama dürüst ve doğru olmalıdır. Pazarlama

ve destek elemanları gibi üçüncü şahısları da içermektedir. Bu

ve satış materyallerimizde yer alan ürünlerimizle ilgili

kişilerin faaliyetleri, en az bizim faaliyetlerimiz kadar şirketimize

bilgi veya iddialar gerçeklere dayanmalıdır. Sağlıkla

yansır. Pazarlama ve satış faaliyetlerinde üçüncü şahıslarla

ilgili ürün iddiaları, halka açık olarak sunduğumuz

birlikte çalışıyorsanız, onları ilkelerimiz konusunda bilgilendirin

bilimsel kanıt ile desteklenmelidir.

ve değerlerimize zarar verebilecek veya kuralları esnetebilecek
herhangi bir hususa karşı dikkatli olun.

Yasalara saygılıyız. Pazarlama ve satış
düzenlemeleri genellikle karmaşıktır ve yorumlamak
için yol gösterilmesi gerekir. Yasaya veya şirket
politikalarına aykırı olabilecek herhangi bir faaliyet
konusunda bilgi sahibi iseniz bunu bildirmeniz
gerekir.
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REKABET

rekabet
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

İşimizi adil, rekabetçi
bir piyasada başarıyla
sürdürüyoruz.

Rakiplerimizden bağımsız olarak hareket
ediyoruz. Fiyat veya rekabet açısından hassas bir

Durumu doğru anlamak yardım istemek demektir. Rekabet

başka konuyu rakiplerle müzakere etmeyi veya bu

ve şirket yönetimi, pazarınız için neyin uygun olduğunu anlar

kuralları karmaşıktır ve sezgilere aykırı olabilir. Hukuk Departmanı

konularda anlaşmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Eğer

ve bu konuda rehberlik sunabilir. Herhangi bir işlem yapmadan

Ürün kalitesi, tüketici öngörüsü,

işiniz rakiplerle etkileşim içinde olmayı gerektiriyorsa,

önce kararınızın rakiplerle iş birliği yapıyor şeklinde görünüp

yenilik, fiyat ve rekabet yasalarının

nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda Hukuk

görünmediğini veya onları devre dışı bırakmak veya onlar

desteklediği diğer araç ve

Departmanından tavsiye alın. Fiyatlandırma, marka

için rekabeti daha maliyetli hale getirecek şekilde tasarlanıp

yöntemlere dayanan güçlü bir

lansmanları, ticari programlar veya rekabet açısından

tasarlanmadığını kendinize sorun. Durum böyle ise yönetiminize ve

hassas diğer konularda konuşmaktan kaçının.

Hukuk Departmanındaki çalışma arkadaşlarınıza danışmanız gerekir.

Rakipleri devre dışı bırakmak veya rekabete
zarar vermek için iş ortaklarımızla birlikte
hareket etmiyoruz. Müşterilerle ve tedarikçilerle

Rakiplerle herhangi bir etkileşim hukuki sorunlar yaratabilir.

yapılan düzenlemeler rakipleri devre dışı bırakıyorsa

diğer konuların müzakere edildiği izlenimi verebileceği durumlarda,

veya rakipler için rekabeti daha maliyetli hale

rakiplerle gereksiz temastan kaçınmaktır. Birisi sözü edilen

getiriyorsa veya distribütörler, perakendeciler veya

konularda konuşmaya başladığı takdirde, bu konuşmayı sonlandırın.

tedarikçiler arasındaki rekabete zarar veriyorsa bir

Etrafınızdaki kişilerin, rekabeti engelleyici herhangi bir anlaşmada

sorun oluşturabilir. Önemli bir pazar payımızın olduğu

yer almaya istekli olmadığınızı iyice anlamalarını sağlayın. Ardından

yerlerde ticaret ve tedarik zinciri ile etkileşimde

derhal Hukuk Departmanı ile iletişime geçin.

rekabet içindeyiz. Rekabetçi bir
piyasanın işimiz ve tüketicilerimiz
için iyi olduğunu biliyoruz.

Genellikle, en iyi yaklaşım özellikle de işinizin veya koşulların,
fiyatlandırma, ticari şartlar ve programlar veya rekabete yönelik

özellikle hassas olmamız gerekir.

Nasıl rekabet ettiğimiz, sonuçlar kadar önemlidir. Satış hacmi
PMI 5-C: Rekabet

ve kârı artırmanın bazı yolları, iş yapış şeklimize uygun değildir.
Benzer şekilde, rakiplerimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak da

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

her zaman yapılacak doğru bir şey olmayabilir. Bilginin tipi ve bilgiyi
nasıl topladığımız genellikle yasal sınırlamalara tabidir. Yürürlükte
olan yerel kuralları öğrenmek (ve bunlara uymak) için yerel
avukatlarınızla birlikte çalışın.

13

RÜŞVETİ VE
YOLSUZLUĞU ÖNLEME

RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEME
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Hiç kimseye, hiçbir
yerde, hiçbir sebeple
rüşvet vermiyoruz.

Hiçbir surette rüşvet teklif etmeyin veya
vermeyin veya başkalarının bizim adımıza
vermesine izin vermeyin. Bir kişinin mesleki

Devlet görevlilerine değer arz eden bir şey teklif etmeden veya
vermeden önce hem PMI hem de yerel gereklilikleri anlayın. Bir
pazar için uygun olan bir davranış tarzı bir başka pazarda yasa dışı veya başka

eylemlerini veya kararlarını etkileme girişimi olarak

şekillerde kabul edilemez olabilir. Örneğin, bir görevliye yemek ısmarlamak

Rüşvet, hukukun üstünlüğüne zarar

görülebilecek bir şeyi teklif ederken – para, hediye,

bazı ülkelerde yasa dışı ancak başka ülkelerde yasal ve alışılagelmiş olabilir.

verir ve toplumun esenliğini zayıflatır.

iyilik veya ağırlama da dâhil – bir kişinin mesleki

Yolsuzluk faaliyetlerine katılmayı

eylemlerini veya kararlarını etkileme girişimi olarak

reddetmemizin, bazı pazarlarda
iş yapmamızı zorlaştırdığının
farkındayız, ancak rüşvet, PMI
tarafından kesinlikle kabul edilemez.
Bu pozisyonumuzda tutarlı ve

görülebileceği için son derece dikkatli olmamız gerekir.

Rüşvetin veya kolaylaştırıcı ödemenin tek seçenek olarak
görüldüğü durumlarda ne yapılmalı? Eğer rüşvetin gerekli olduğuna

Doğru muhakeme yapın ve herhangi bir tereddüdünüz

inanıyorsanız veya birisi rüşvet vermeniz konusunda size baskı yapıyorsa, bu

olduğunda, neleri yapıp yapamayacağınızı anlamak için

durumu bildirmelisiniz. Şirket doğru yolda ilerleyebilmek için doğru kişileri

Hukuk Departmanı ile birlikte çalışın.

işe dâhil edecektir. Genellikle problemleri, devletin daha üst kademedeki
görevlileri veya iş dernekleri ile iletişim kurarak çözebiliyoruz. Mevcut

yollara başvurmadan, nihai iş

Yerel yasalar uyarınca izin verilse veya
bunu yapmak “toplumda” normal olsa
dahi – kolaylaştırıcı ödemeler yapmayın.

hedeflerimize ulaşabildiğimizi

Kolaylaştırıcı ödemeler, rutin bir sürecin veya hizmetin

Devlet görevlisi tanımı sizi şaşırtabilir. Devlet görevlileri ile iş yaparken

ispatlamış durumdayız.

hızlandırılmasının karşılığında devlet görevlilerine verilen

özellikle dikkatli olmanız gerekir. Bunun nedeni yasalarda devlet görevlileri

sembolik ödemeler veya küçük hediyelerdir. Sözü edilen

ile ilişkilerle ilgili özel olarak düzenlenmiş birçok gerekliliğin bulunmasıdır.

ödemenin yapılmasının gerekli olduğunu algıladığınız

Devlet görevlileri, ulusal ve yerel devlet memurlarını ve siyasi adayları kapsar.

veya bir baskı hissettiğiniz takdirde bunu yapmayın.

Tanım ayrıca, devlet tarafından idare edilen gazetelerde çalışan gazeteciler

Onun yerine, durumu en iyi nasıl ele alabileceğiniz

ve hatta devlete ait petrol istasyonlarının yöneticisi gibi kamu iktisadi

konusunda Hukuk Departmanı ile konuşun.

kuruluşlarının çalışanlarını da içerebilir.

Devlet görevlilerine verilen, değer arz eden
her şeyi belgelendirin. Devlet görevlilerine

Üçüncü şahısların kurallarımıza uyması gerekir. Bizim adımıza devlet

verdiğiniz hediyelerin ve ağırlamaların kayıtlarını daima

uymaları ve (doğrudan veya arabulucular vasıtasıyla) rüşvet vermekten

tutmalısınız. Bu, doğru defter ve kayıtların tutulmasına

kaçınmaları gerekir.

kararlı duruyoruz ve defalarca,

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

söz konusu kabul edilemez kısa

PMI 14-C: Kamu

Görevlileri ve İş
Ortakları ile İlişkiler.
Siyasi Faaliyetler

problemi çözemediğimiz durumlarda, iş fırsatlarımızdan vazgeçeriz veya iş
hedeflerimizi revize ederiz.

görevlileri ile ilişki içinde olan üçüncü şahısların, bizimle aynı kurallara

ilişkin yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacak
ve yanlış izlenimlerin oluşmasını engelleyecektir.
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BİLGİ
KORUMASI

BİLGİ KORUMASI
Ne Yapıyoruz
Rekabetçi, etik ve
hukuki nedenlerden
dolayı bilgiyi koruruz.
Çoğu zaman, bilgiyi paylaşmak
iyi bir şeydir, ancak bazen sadece
yanlıştır. Kullandığınız bilgiyi
düşünün ve toplanmasına,
işlenmesine, depolanmasına

Nasıl Yapıyoruz
Sıkı çalışmamız ile yaratılan rekabetçi avantajı
koruyun. Bilgi rekabetçi bir avantaj yaratıyorsa veya
bir rakip bunu isterse, muhtemelen bu, korunması
gereken ticari bakımdan hassas bilgidir. Ticari olarak
hassas bilgilere örnekler arasında yeni ürünler ve
teknolojilerin spesifikasyonlarını, pazarlama ve
kurumsal ilişkiler stratejilerini, araştırma verilerini,
bütçeleri ve diğer finansal bilgileri sayabiliriz.

ve dağıtılmasına ilişkin

Fikri mülkiyet haklarımızı koruyun. Korunmadığı

sahip olduğumuz belirli

takdirde iyi bir fikir çok çeşitli şekillerde değerini yitirebilir.

yükümlülükleri öğrenin.

Ortaklar, PMI dışındakiler dâhil olmak üzere herhangi
bir kişiyle fikri mülkiyetimizi paylaşmadan önce uygun

Topladığınız ve kullandığınız verinin ardındaki insanlara
saygı duyun. PMI bağlı şirketlerinin insanlar hakkında
bilgi toplamaları ve bunu olağan iş amaçları (ör. insan
kaynakları, pazarlama ve benzeri) doğrultusunda,
ancak yalnızca gizliliği korumaya yönelik temel
kuralları izlemeleri kaydıyla kullanmaları normaldir.
Ana kurallar şunlardır:
1) Verinin ardındaki insanların gizliliğini haksız biçimde ihlal
etmeyecek şekilde kullanıma yönelik olarak açık, meşru,
normal bir iş amacını belirtin;
2) Bu insanları amaç bakımından bilgilendirin;

korumaların yürürlükte olduğundan emin olun. Telif
haklarının, patentlerin, markaların ve fikri mülkiyet
haklarının diğer şekillerinin, fikirlerimizi ve iş ürünlerimizi
nasıl koruduğunu anlamak için Hukuk Departmanımız ile

3) Bilgiyi adil biçimde kullanın, amaca ulaşmak için
gereğinden daha fazla bilgi kullanmayın ve amaca
ulaşıldığında bunu silin (veya anonim hale getirin);

birlikte çalışın.

4) Yetkisiz erişimi önlemek için uygun koruyucu tedbirleri
yürürlüğe koyun;
5) Bilgiyi doğru tutun ve talep etmeleri halinde bilginin
ardındaki insanların buna erişmelerine izin verin ve
6) Herhangi bir üçüncü tarafın bizim yaptığımız gibi aynı
şekilde bilgiyi korumaya bağlı olmalarını sağlayın.
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BİLGİ KORUMASI
Nasıl Yapıyoruz (Devamı)
İçeriden öğrenilen bilgiye dayalı ticari işlem veya ticaret
yapmayın veya yapılmasına olanak vermeyin. Kamuoyuna
açıklanmamış ve makul bir yatırımcı tarafından herhangi bir
menkul değerin alınmasına veya satılmasına yönelik karar verirken
önemli olarak nitelendirilebilecek bilgilere sahip olabilirsiniz. İyi
muhakeme ve yasalar, menkul kıymetleri satın alma veya satma
ya da diğerlerine (eşinize, iş arkadaşınıza, arkadaşınıza, aracınıza
ve benzerlerine) “tüyo verme” amacıyla bu bilginin kullanılmasını
önler. Hukuk Departmanının Kurumsal Sekreterlik grubu, içeriden
bilgiye dayalı olarak işlem yapma ve ilgili konuları anlamanıza
yardımcı olmak ve sahip olabileceğiniz soruları yanıtlamak
için hazırdır.
Başkalarının gizliliğine ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin.
Başka kişilerin sırlarını veya fikri mülkiyet haklarını ya da diğer haklarını
çalmayın. Bu hüküm, başka bir şirketin gizli süreçleri gibi çok büyük
konuların yanı sıra İnternette bulunan ve telif hakkıyla korunan görüntüler
gibi daha küçük konular için de geçerlidir.

Talep edilmeden verilen fikirler konusunda dikkatli olun. Şirket
dışından herhangi bir kişinin hiçbir talep olmaksızın, size bir fikirle
gelmesi durumunda, bu fikri paylaşmadan veya kullanmadan önce
hemen Hukuk Departmanıyla iletişime geçin. Bu şekilde hareket etmeniz,
üçüncü bir şahsın bize ait olan bir fikir için hak talep etme veya fikri
çaldığımız iddiasını ileri sürme riskini azaltacaktır.

BİLGİ KORUMASI
Hatırlamamız Gerekenler
Gizli olsun veya olmasın, üzerinde çalıştığımız şeyin, iyi etik
muhakeme, yasalar ve bu Rehber hakkındaki testi geçmesi gerekir.
Gizli bilgiyi kaybetmek utanç verici olsa da bilginin kendisinin hiçbir
utanca neden olmaması gerektiğini hatırlayın. Bilgiyi ticari, hukuki ve
etik nedenlerden dolayı koruruz – ne kadar kötü olursa olsun, insanların
bilme hakkının olduğu şeyleri gizlemeyiz.
Düşüncesizlik, bilgi kaybının önde gelen bir nedenidir. Bazen, çalınan
şifresiz bir dizüstü veya USB sürücüsü ya da bir trende gizli bir konu
hakkındaki görüşme kadar basittir. Diğer zamanlarda bu, uygun bilgi
koruma tedbirleri yürürlüğe konmadan önce dış ortaklarla işbirliği
yapma konusunda aşırı istekliliktir.

PMI 1-C: Şirket Bilgilerinin
Yönetimi

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Bilgiyi çalmak için kullanılan yöntemler her zaman değişmektedir.
Teknolojimiz bilginin korunmasına yardımcı olabilir, ancak gerçek
savunma sizsiniz. Şüpheci olun. Kiminle uğraştığınızı bilin ve PMI
çalışanlarının taklit edilmesinin bizim olan bilgiyi çalmaya çalışan
suçlularının en sevdiği hile olduğunu hatırlayın.

PMI 3-C: Kişisel Bilgilerin
Korunması
PMI 6-C: Fikri Mülkiyet
Hakları
PMI 17-C: İçeriden Bilgiye
dayalı olarak İşlem Yapma
PMI 18-C: Bilgisayar
Teknolojilerinin Kullanımı
PMI 18-CG2: Sosyal Medya
Kılavuz İlkeleri
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ŞİRKET AÇIKLAMALARI
VE KAYITLARI

şirket açıklamaları ve kayıtları
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Açık, dürüst ve saygılı biçimde
iletişim kurarız.

Finansal raporlarımız doğru ve anlaşılabilirdir. Yatırımcılar,

Hepimiz PMI'yı tanımlarız. Sadece birkaçımız medyaya,

açıkladıklarımıza ve söylediklerimize dayanarak karar verirler. Düzenleyici

yatırımcılara, devlete veya bilimsel kurumlara açıklama

kurumlar ve kamuoyu ile paylaştığımız finansal raporlar ve diğer finansal

yapma konusunda eğitimli ve yetkiliyiz; ancak halkla

Kamuoyunun PMI'ya güveni, işimizin

bilgiler işimizin resmini tam ve anlaşılabilir bir şekilde yansıtmalıdır.

hepimiz etkileşim kurarız. Doğrulukla iletişim kurduğumuzu

uzun vadede sürdürülebilirliği

Yatırımcı topluluğunun bir üyesine henüz kamuoyuna açıklanmamış

ve bilimsel kanıt olmadan arkadaşlarımıza ve ailemize bile

bakımından önemlidir. Bu

herhangi bir finansal veya ticari bilgiyi vermeden önce yatırımcı ilişkileri

sağlıkla ilgili ürün iddiasında bulunmadığımızı unutmayın.

güveni sürdürebilmemiz için dış
iletişimlerimizin tümünün doğru ve
uygun olması ve yanıltıcı olmaması
gereklidir. Aynı uygulamaları, kurum
içi iletişimimizde ve kayıtlarımızda
da benimsiyoruz.

bölümümüze danışın.

Aynı ilkeler iç iletişimlerimiz için de geçerlidir.
Verdiğimiz desteği açıklarız. Politik önemi olan kararları Şirketimizin

Günlük iletişiminizde dürüst ve doğru olun ve iletişiminizi

menfaati doğrultusunda etkilemeyi amaçlayan materyallerin

tam ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirin. Anlaşılabilir olmak

geliştirilmesine yönelik rolümüz konusunda şeffafız. Bu yaklaşımımız,

için gereken zamanı kullanın. Gerçeklerle görüşlerinizi

politik öneme haiz kararları etkilemek amacıyla finanse ettiğimiz,

birbirine karıştırmayın. Bir konu ile ilgili olarak varsayımda

ürünlerimizin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmaların sonuçlarını

bulunmanız gerektiği zaman, gerçekten varsayımda

üçüncü şahısların, adımıza veri veya görüşler sunmalarını da

bulunduğunuzu açık bir şekilde ifade edin. Göreviniz

kapsamaktadır. Birisiyle bir projede veya bir ilişkide mali desteğimizi veya

olmadığı sürece, yazılarınızda hukuki değerlendirmeler

katılımımızı bilmek, şirket ile ilgili konular hakkında karar verecek birisi

yapmayın veya hukuki görüş bildirmeyin.

için maddi bir faktördür, sonra muhtemel olarak bunu açıklayacağız.

Defterleri ve kayıtları doğru tutuyoruz. Defter ve kayıtların doğru ve

Sosyal medyayı özel kullanımınız her zaman pek
öyle özel değildir. Özel sosyal medyanızı geleneksel veya

eksiksiz tutulması sadece finansal raporlarla sınırlı değildir. İşimizle ilgili

dumansız markalarımızın reklamını yapmak veya tanıtmak

olarak çalışanlar ve şirket tarafından yapılan tüm raporlamaların doğru,

için kullanmayın. Sosyal medyayı kullanırken şirketin bu

tam ve eksiksiz olması ve zamanında yapılması gereklidir.

konudaki kurallarına riayet edin. Sosyal medya yoluyla

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

söylediklerinizin halka açık bir iletişim olduğunu ve bu

PMI 1-C: Şirket Bilgilerinin
Yönetimi
PMI 18-CG2: Sosyal
Medya Kılavuz İlkeleri

Yasa veya şirket kuralları uyarınca gerekli olan kayıtları saklayın.

paylaşımlarınızın, görüşünüzden ziyade bir şirket açıklaması

Tüm iştiraklerin, hangi belgeleri ne kadar süre boyunca saklamaları

olarak değerlendirilebileceğini veya şirketin gizli bilgilerini

gerektiğini belirten birer belge saklama çizelgeleri bulunmaktadır. Bu

beklenmedik biçimde açıklamış olabileceğinizi anlayın.

çizelgeler, iş faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bilgilere sahip

Kamuoyunu yanıltmamalı veya yatırım ve gizlilik yasalarını

olunmasını ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde hareket etmemizi

ihlal etmemeliyiz.

sağlamaktadır. Bu şekilde bir Yasal Saklama Bildirimi almanız halinde, bu
bildirimin talimatlarına uymanız ve bu bildirimde belirtilen tüm belgeleri

PMI 31-C: Dış İletişimler
ve Halka Açık Beyanlar

saklamanız zorunludur.
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BİLİMSEL
DÜRÜSTLÜK

BİLİMSEL dürüstlük
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

İnsanların değer verdiği ve
güvendiği bilimi yaparız.

Tarafsız, çok disiplinli bilimsel yöntemler kullanılarak dumansız
ürünleri geliştiririz. Çalışma tasarımlarında, verinin yorumlanmasında

Araştırmamız belirli sonuçlara ulaşmak için baskı
yapılmadan yürütülür. Çalışma tarzımız, bağımsız

ve düzenleyici değerlendirmelerde İyi Laboratuvar Uygulamalarına

biçimde hareket etmek ve bilimsel konular hakkında fikirleri

Araştırmamız, ürünlerimizin daha

ve İyi Klinik Uygulamalarına ait geçerli standartları ve ilkeleri izleriz.

söylemek için tüm bilim adamlarımızı cesaretlendirir.

iyi anlaşılmasıyla ilgilidir. Bu, bizim

Hiçbir yöntem yoksa, yeni yöntemleri geliştirmede liderlik yaparız. Çok

Bilimsel bir projede çalışan her bir kişi, potansiyel bilimsel

tarafımızdan ve bizim için yapılan

geniş disiplinler aralığında zorlu düzenleyici makamların gerekliliklerini

yanlış davranışı bildirme yükümlülüğüne sahiptir.

bilimsel çalışmamızın tümüne ait
spektrum genelinde doğrudur.

karşılamak veya aşmak için bilim adamlarımızın uzmanlığından
yararlanırız.

İnsanlar, sağladığımız bilimsel bilgiye dayalı olarak
önemli kararlar alır. Bilimsel sonuçlarımızı iletmeden,

Kalite kontrolümüz ve diğer süreçlerimiz verinin kesin ve
güvenilir olmasını sağlar. Geliştirme, değerlendirme ve başlangıç

şirket açıklamalarını yapmadan veya tüketici odaklı iddiaları

sonrası gözetim fazlarında dumansız araştırmamızı yürütmek için

Bilimsel konuları iletmeden önce temelde yatan bilimi

Kullandığımız bilimsel

güçlü bir kalite çerçevesine sahibiz. Bilimsel çalışmamızda kısa yolları

anlayın.

çalışmaların inanılırlığı ürünlerimizin

kullanmayız. Araştırmamızın sonuçlarının izlenebilir ve geri çağrılabilir

kabulü için temeldir. En iyi uygulamalara

olmasını sağlarız.

Bu bölümün ana odağı dumansız
ürünlerimizdir, ancak bilimsel
çalışmamızın tümü titiz, şeffaf ve tarafsız
olmalıdır.

öne sürmeden önce yerleşik iç inceleme sürecimizi izleyin.

bağlı kalmamamız veya bilimsel
dürüstlük değerlerini göz ardı

Bulgularımızın dışarıdan doğrulanmasını teşvik ederiz.

etmemiz halinde başarılı

Dumansız araştırmamız hakemli dergilerde yayımlanır ve bilimsel

olamayacağımızı biliyoruz.

verilerimizi halka açık olarak paylaşarak bilimsel sonuçlarımızı destekleriz.
Aktif biçimde dış araştırmacılar ile iş birliği yaparız ve bulgularımıza dayalı
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olarak hareket ederiz.

PMI 7-C: PMI Ürünlerinin
Düzenlenmesi, Geliştirilmesi
ve Üretilmesi
PMIScience.com
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MALİ VE TİCARİ HUSUSLAR

MALİ VE TİCARİ hususlar
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Ürünlerimizin yasal olmayan
satışının ve şirket kaynaklarımızın
kötüye kullanımının önlenmesine
yardımcı oluyoruz.

Ticari faaliyetlerimizin suç aracı olarak kullanılmasını önlemek
için tasarlanmış iş uygulamalarımız mevcuttur. Kara paranın
veya bunlara meşru bir görüntü kazandırmaya çalıştıkları süreçtir.

Müşterini Tanı programı ve diğer mali ve ticari
standartları işinizi daha hızlı yapmanıza ve
hepimizin sorunlardan uzak tutulmasına yardımcı
olacaktır. Müşterilerin ve diğer üçüncü şahısların

PMI, suçtan elde edilen nakit veya nakit benzeri değerlerin alınmasını

incelenmesine yönelik şirket uygulamaları, bir külfet

Dünya genelinde çok sayıda yetişkin

önlemeye yönelik prosedürler kullanarak, kara para aklamanın

gibi görülebilir ve zaman alabilir, ancak bu incelemeler,

sigara tüketicisi, bizim markalarımızı diğer

önlenmesi yasalarına uymaktadır. Kaçakçılığı önlemek için bağlı

ticari faaliyetlerimizin daha etkin ve yasal bir şekilde

markalara tercih etmektedirler. Tabii ki

şirketlerimiz, müşteri satış hacimlerini izlemekte ve ürünlerimizin

yürütülmesine yardımcı olmaktadır. ABD ve diğer ülkeler,

bu kesinlikle çok iyi bir şeydir, ancak

yasa dışı güzergahlara sapmasından kuşku duydukları zaman gerekli

çok sayıda ülke ve binlerce kişi ile iş yapılması konusunda

aynı zamanda, suçluların, gümrük veya

önlemleri almaktadır.

kısıtlamalar getirmekte ve bu ülke ve kişileri gösteren liste

vergi yasalarını ihlal ederek kaçak olarak
ürünlerimizin ticaretini yapmaya veya
kara para aklama amacıyla şirketimizi
kullanmaya yönelik isteklerini artırmaktadır.
PMI’nin standartları açıktır: Kaçakçılığa ve
kara para aklanmasına hiçbir surette göz

aklanması, kişi veya kuruluşların yasa dışı fonların kaynağını gizlemeye

her gün değişmektedir. Sistemlerimiz, bu konuda ihlaller

Potansiyel yeni müşterileri, tedarikçileri ve üçüncü şahıs
üreticileri detaylı olarak inceliyoruz. Sadece uyum ve dürüstlük

yapmamızı önlediği gibi hükümetin herhangi bir talebine

standartlarımıza sahip olanlarla iş yapıyoruz. İç Kontrol Departmanımızın,

da sağlamaktadır.

yanıt vermemiz için gerekli bilgileri toplamamızı

iş ortaklarımızla olası sorunları tespit edecek süreçleri mevcuttur.

yummayacak, bunları kolaylaştırmayacak

Uymamız gereken ticari yaptırımlara tabi olan ülkeler, rejimler,

veya bunları desteklemeyeceğiz.

kuruluşlar veya bireyler ile iş yapılmamasını sağlamak için sıkı kontroller

Ürünlerimizin yasa dışı satışını durdurmak

yapıyoruz. Bu incelemelerin yeni bir iş ilişkisine girilmesinden önce

için hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. Bu

gerçekleştirilmesi gereklidir.

alandaki güvenilirliğimiz, standartlarımıza
zarar verebilecek her nevi faaliyet veya

Boykot karşıtı kısıtlamalara uyuyoruz. ABD yasaları kapsamında

uygulamaya karşı dikkatli ve tetikte

PMI’nin, ABD Hükümetinin politikalarına aykırı yabancı boykotlara ilişkin

olmamıza bağlıdır.

her talebi ABD Hükümetine bildirmesi ve bu konuda hiçbir surette iş
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birliği yapmaması gerekmektedir. Çalışanlar, yasa dışı bir yabancı boykota

PMI 9-C: Tedarikçilerinizi
Tanıyın

iştirak edildiği izlenimi verebilecek herhangi bir işlem yapmamalı,

PMI 10-C: Müşterini Tanı ve
Sevkiyat Yönünü Değiştirmeyi
Önleme

Yasaklanan uluslararası boykotlara ilişkin güncel bilgiler Hukuk

herhangi bir bilgi vermemeli veya herhangi bir açıklama yapmamalıdır.
Departmanında mevcuttur.

PMI 11-C: Kabul Edilebilir
Ödeme Biçimleri
PMI 15-C: Vergilendirme
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ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE
HEDİYELER VE AĞIRLAMA

Çıkar çatışmaları ve HEDİYELER ve ağırlama
Ne Yapıyoruz
Adil ve tarafsız kararlar veriyoruz.

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Olası çıkar çatışmalarını açıklayın. Özel hayatınız gizlidir. Şirket,

Çıkar çatışmalarını açıklama süreci basit, gizli ve adildir.

bu hususa saygı göstermektedir ancak, kişisel çıkarlarınızın profesyonel

Şirket, çıkar çatışmalarını açıklayabilmeleri için çalışanlara

Çıkar çatışması, bir personelin görev

sorumluluklarınız ile çakışmasına neden olabilecek herhangi bir durum

basit araçlar sunmaktadır. Gerçekte, olası çıkar çatışmalarının

sorumlulukları ile kişisel, sosyal, finansal veya

olup olmadığını bilmesi gerekmektedir. Sorunu yardım almadan

birçoğuna, dâhil olan kişilerin uygun koşullar taşıması halinde onay

siyasi faaliyetler çakıştığı veya birbirinin içine

yönetebileceğinizi düşünüyor olsanız bile olası çıkar çatışmalarınızı

verilmektedir. Çıkar çatışmasına ilişkin açıklamanız sadece, bu

geçtiği zaman ortaya çıkar. Çıkar çatışmaları

Etik ve Uyum Departmanına mutlaka açıklamalısınız. Çoğu insan,

bilgileri bilmeye ihtiyaç duyan kişiler tarafından bilinecektir.

çoğu zaman, PMI ile iş yapmak isteyen bir

çıkarlarıyla çatışan bir durumla karşı karşıya kaldığında tarafsız karar

şirkette çalışan yakın bir akraba olması gibi

alma becerilerini gözünde büyütme eğilimindedir. Tarafsızlığınızı test

Yakın akrabalar kimlerdir? “Yakın akraba”, bir yaşam partneri,

kişisel ilişkileri kapsamaktadır. İş kararlarımız,

etmenin en iyi yöntemi, genellikle çıkar çatışmalarını azaltabilecek

anne ve baba ve üvey anne ve baba, çocuklar, üvey çocuklar, erkek

her zaman kişisel olarak kendimiz için

yollar bulabilen başkalarını bu sürece dâhil etmeniz olacaktır.

ve kız kardeşler, üvey erkek ve kız kardeşleri yeğenler, teyzeler,

değil, PMI için en iyisinin ne olduğu esasına
dayanmalıdır. Bir çatışmanın varlığı, mutlaka
bir sorunun olduğu anlamına gelmez. Çıkar
çatışması gerekliliklerimiz, profesyonel
tarafsızlığımızı olumsuz etkileyebilecek olası
çatışmaların açıklanmasını, değerlendirilmesini
ve azaltılmasını sağlayarak adil karar
verilmesini desteklemektedir. Benzer bir
şekilde, hediyeler ve ağırlama konusundaki
kurallarımız, profesyonel kararı etkileyebilecek

halalar, yengeler, amcalar, dayılar, enişteler, dedeler ve torunlar,

Başkalarının profesyonel kararlarını olumsuz şekilde
etkileyebilecek hediyeler veya ağırlama teklif etmeyin.

kayınvalide ve kayınpederdir. “Yakın akraba” kuralları ayrıca, yakın

Hediye ve ağırlamaların sunulması iş ilişkilerinin kurulmasının ve

akraba” olarak nitelendirilmesi konusunda tam olarak emin

saygı gösterilmesinin meşru bir yöntemidir. Bununla birlikte, hediye

değilseniz bilgi almak için Etik ve Uyum Departmanına başvurun.

kişisel bir ilişki içinde olduğunuz kişiyi kapsar. Bir kişinin “yakın

ve ağırlamalar iş yaptığımız kişilerin tarafsızlığını etkilemek amacıyla
bulunmaktadır. Her zaman sağduyunuzu kullanın ve hediye ve ağırlama

Hediyelerle ilgili kuralları bir hediye vermediğiniz şartlara
uygulamayın. Bir hediyenin ne olduğunu anladığınızdan emin

konusunda mutat olmayan veya aşırı olarak nitelendirilebilecek veya

olun. Dumansız ürünlerle çalışma bağlamımızda, politika yapanlar

şirketinizi veya iş arkadaşlarınızı utandırabilecek uygulamalardan

ve diğerleri ile ilişkimizde, bazen kişisel kullanıma yönelik olmayan

kullanılmamalıdır. Hediye kurallarımızda bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler

kaçının. Ahlak dışı veya cinselliğe yönelik herhangi bir ağırlamaya

ancak daha çok farkındalık veya test amaçları için bir cihazı veya

herhangi bir şeyin alınmasını veya verilmesini

kesinlikle katılmayın. Genel olarak, bir takvim yılı içerisinde toplam

sınırlı tüketim materyalleri miktarını bırakırız. Bu bırakılan cihazları ve

yasaklamaktadır. Bu, doğru kararlar verilmesi için

değeri 250 ABD Dolarından daha yüksek olan hediyeler verebilmeniz

materyalleri düzenleyen kuralları anladığınızdan emin olun.

birbirimize güvenebilmemiz anlamına gelmekte

için onay almanız gereklidir. Bağlı şirketler bu konuda daha düşük

ve işimizi dürüst bir şekilde yapma konusundaki

limitler belirleyebilir.

itibarımızı oluşturmaktadır.
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Profesyonel tarafsızlığınızı etkileyebilecek hediyeler veya
ağırlamalar kabul etmeyin. Şirketin hediye kurallarına aykırı veya
PMI 13-C: Çıkar Çatışması
PMI 14-C: Kamu Görevlileri ve
İş Ortakları ile İlişkiler. Siyasi
Faaliyetler

iş arkadaşlarınızı veya şirketi utandırabilecek herhangi bir hediye veya

Bir Çıkar Çatışmasını İfşa Edin

ağırlama kabul etmeyin. Bir takvim yılında belirli bir değerin üzerindeki

Online formumuzu kullanın veya Etik ve Uyum bölümü

hediyeleri veya eğlenceyi kabul etmek için onaya ihtiyacınız olabilir,

ile doğrudan iletişime geçin. Özel kalması gerektiğine

böylece ilgili PMI uygulamaları veya yerel eşikleri kontrol ettiğinizden

inandığınız bir konu olmadığı sürece amirinizi bilgilendirin.

emin olun.
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TEDARİK ZİNCİRİ
SORUMLULUĞU

TEDARİK ZİNCİRİ sorumluluğu
Ne Yapıyoruz

Nasıl Yapıyoruz

Hatırlamamız Gerekenler

Uzun vadeli büyümeye önem
veriyoruz.

Karbon ayak izimizi azaltmaya devam ediyoruz.
Tedarik zincirimizin karbon ayak izini azaltabilmek için

Uyum ve dürüstlük konularındaki taahhütlerimizi paylaşan
tedarikçilerle çalışıyoruz. Tedarik zincirimizde kimlerle

yıllık, beş yıllık ve yirmi yıllık hedeflerimiz bulunmaktadır.

çalışmayı tercih ettiğimiz ve iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin

Uzun vadeli büyümenin sağlanması,

Bu konudaki inisiyatiflerimiz, ormanların yok edilmesi,

nasıl faaliyet gösterdikleri itibarımızı ve işimizi etkilemektedir.

dâhili ve harici tedarik zincirlerimizin

enerji ve su tüketimi, geri dönüşüm ve CO2 emisyonları

Yeni bir tedarikçi seçiyorsanız veya mevcut bir tedarikçiyi yeniden

sürdürebilirliğine bağlıdır.

da dâhil olmak üzere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini

değerlendiriyorsanız, söz konusu tedarikçinin, ilkelerimizi

kapsamaktadır. Bu konudaki ilerlememizi yıllık olarak

anladığından emin olun ve standartlarımızdan ödün vermemizi

açıklıyoruz.

gerektirecek her konuda duyarlı ve dikkatli olun.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini
azaltıyor ve ticari faaliyetlerimizin
dayandığı doğal kaynakların
sürdürülebilirliğini destekliyoruz.

konusuna duyarlıyız ve buna

Tedarik zincirimizdeki çocuk işçiliği, zorla çalıştırma
ve diğer iş gücü suistimallerini ortadan kaldırmak
için çalışıyoruz. İş gücü olarak çocukların kullanılmasını

ilişkin sorunları ele almak için

veya işçilerin zorla çalıştırılmasını tasvip etmiyor ve

çalışıyoruz. Bu eylemler, bir taraftan

Şirketimizde çocuk iş gücü kullanmıyoruz. Ekinlerin

iş sonuçlarımızın sonuçlarımız

sürdürülebilirliğini artırabilmek için iyi tarımsal uygulamalar

diğer taraftan faaliyet gösterdiğimiz

konusunda çiftçilerle temas halindeyiz. Çiftçilerin Tarımsal

topluluklardaki insanların yaşamlarını

İş Gücü Uygulama Kurallarımızın koşullarını uygulamalarını

iyileştirmektedir.

bekliyoruz. Hayır amaçlı bağış programlarımız, kırsal

Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma

topluluklar için fırsatlar yaratılmasına yardımcı olmaktadır.
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Tedarikçilerimizden özenli ve şeffaf biçimde
Sorumlu Kaynak Alım İlkelerimizi uygulamalarını
bekliyoruz. PMI'de, insan hakları, çevresel yönetim, iş
PMI Tarımsal İş Gücü
Uygulama Kuralları

dürüstlüğü ve yolsuzlukla mücadele konulu uluslararası

PMI 8-C: Çevre, Sağlık, İş
Güvenliği ve Fiziki Güvenlik

kararlıyız. Tedarikçilerimiz ile daha sürdürülebilir bir

PMI 12-C: Hayır Amaçlı
Katkılar

ölçekte tanınmış ilkeler ile uyumlu biçimde iş yapmaya
tedarik zinciri oluşturmaya yönelik müşterek çabaların, iş
ilişkilerimizi güçlendirmek için geniş fırsatları sunacağına ve
ilgili şirketlerimiz için değer yaratacağına inanıyoruz.

PMI Sorumlu Kaynak
Alım İlkeleri
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AMİRİN
Sorumlulukları

AMİRİN sorumlulukları
Kuruluşumuzun kültürü faaliyetlerimizi etkilemektedir.
Kurumsal kültürü birçok faktör yaratmaktadır. Örneğin, ekipler olarak birlikte çalışma şeklimiz, dürüstlük konusundaki
itibarımız, kuruluşumuzun tarafsızlığı, birbirimize ve tüketicilere gösterdiğimiz saygı, kurumsal politikaların algılanması, rekabet
baskısı ve hatta söylentilerin tamamı, iyi ya da kötü yönde, kurumsal kültürümüze katkıda bulunur. Şirketin diğer çalışanları
yönetmeleri için güvendiği kişilerin kurumsal kültürümüzün ve ekiplerin çalışma ortamlarının şekillendirilmesinde özel bir
sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu Rehberi ve işleri ile ilgili PMI İlkeleri ve Uygulamalarını bilmeli ve anlamalıdır.

Bütün amirler,
astlarının şunları
yapmasını
sağlamalıdır:

Bu Rehberin ve PMI İlkeleri ve Uygulamalarının adil ve istikrarlı şekilde
uygulandığını anlamalıdır.
Etik ve Uyum sorunları ile ilgili düşüncelerini çekinmeden açıkça dile getirin ve
şirketin kaygılarına kulak verin.
Doğruluğu, adil olmayı ve saygıyı gösterirken, işimizi dürüst şekilde yaptığımızı
dikkate alın.

Doğru kültürün korunması, çalışanlara yalnızca kurallara uymalarını söylemekten çok daha zordur. Her şeyden önce
gerçek liderliği gerektirir. Dürüst hareket etmenin ne anlama geldiğini gösterin. Bu Rehberde yer alan konular hakkında konuşarak ekibinizin
güvenini kazanın. Sorular sorun, dinleyin ve söylediklerine göre hareket edin.

Diğerlerini yönetmek cesaret gerektirir. Tutarlılık ve itibar el ele gider. Bir lider olmanın çoğunluğu mutlu etmek veya belirli bir yönden zorlu
bir ekip üyesini yatıştırma olmadığını hatırlayın; bu, diğerlerinin izlemesi için ilham vermek, bir topluluk hissi yaratmak ve yapıcı biçimde mücadele
etmek ile ilgilidir.

Eğer birisi şüphe edilen bir suistimal hakkında düşüncelerini dile getiriyorsa, bir çalışan olarak işine değer verdiğini ve saygıyla
yaklaşılması gerektiğini unutmayın. Lütfen kendiniz araştırmayın. Şirket tarafından kaygıların objektif şekilde ele alınabilmesi için Etik ve Uyum
Departmanı ile derhal iletişime geçin.

Güvenin karşılıklı olması gerekir. Amirinizin etik ve uyum kültürümüzü oluşturmak için daha fazla şey yapması gerektiğini düşünüyorsanız,
bunu amirinize veya şirketteki başka kişilere söyleyin.
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