Zimmer Biomet
İş Etiği ve Davranış Kuralları

Your progress. Our promise.™
Zimmer Biomet’te, yalnızca tıbbi cihaz üretmekle
kalmıyor milyonlarca insanın daha iyi bir hayat
yaşaması için yardımcı oluyoruz.

Hedef. Misyon. Değerler.

Hedefimiz
Dünya genelinde hastaların kaybettikleri hareket kabiliyetlerini geri kazandırmak, ağrılarını dindirmek ve yaşam
kalitelerini yükseltmek.

Misyonumuz
Genişleyen sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak sağlık hizmeti sağlayıcılarına, hastalara ve hisse sahiplerine
değer katma konusunda sektöre liderlik etmek.

Değerlerimiz
Önce Müşteri

Doğru Olanı Yapma

Müşterilerle kurduğumuz her ilişkide
güven kazanmanın ve beklentileri
aşmanın yollarını arıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde en yüksek
kalite ve doğruluk standartlarına
bağlı kalıyoruz.

Sonuçlar Sayesinde Kazanma
Taahhütlerimizi yerine getirme
sorumluluğu taşıyoruz ve başarının
kazanma odaklı tutum, disiplin ve
anında hareket edebilme becerileri
gerektirdiğinin farkındayız.

Yenilikçi Çözümler Üretme
ve Geliştirme
Fark yaratan yenilikçi çözümler
üretmeye ve performansı sürekli
geliştirmeye çalışıyoruz.

Pozitif Kültür

Tek Zimmer Biomet

Başkalarıyla etkileşimlerimizde iyimseriz
ve bilgi edinmeye açığız ve bağlılığa
önem veriyoruz.

Hedefimiz doğrultusunda tek global
şirket çatısı altında daha iyisini
yapabilmek için birleştik.

Başkan ve CEO’muzdan
Mesaj

Sevgili Ekip Üyesi,
Zimmer Biomet tüm dünyanın saygı ve güven duyduğu kas-iskelet sağlık hizmetleri
sektörünün iki global liderinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu birliktelik sayesinde,
tüm Zimmer Biomet paydaşlarının -hastalar, “Sağlık uzmanları veya HCPler” olarak da
adlandırılan sağlıkçılar, Ekip Üyeleri ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar- mümkün
olanın sınırlarını yeniden tanımlayıp beklentilerini bir üst seviyeye çıkarmasına yardımcı
oluyoruz. Kısacası işimiz, insanların hayatlarını iyileştirmek. Bu gerçeğin farkında
olarak sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, işimizi nasıl yaptığımız çok
önemli. Zimmer Biomet İş Etiği ve Davranış Kuralları, paylaştığımız değerleri yansıtmak
ve işimize yaklaşımımızda kılavuzluk etmek için düzenlenmiştir. Pozisyonumuz, işletme
birimimiz veya bulunduğumuz coğrafya ne olursa olsun Kuralları okumak ve gündelik
davranışlarımızda burada belirtilen ilkeleri izlemek zorundayız. Bu, yürürlükteki yasa
ve düzenlemelere uyacağımız, en yüksek etik standartlara bağlı kalacağımız ve içinde
bulunduğumuz toplulukların sorumlu bir bireyi gibi hareket edeceğimiz anlamına
gelmektedir.
Herhangi bir endişeniz olması ya da belirli bir durumda ne yapmanız gerektiğinden
emin olmamanız durumunda soru sormaktan çekinmemenizi rica ediyorum. Herhangi
bir şeyle ilgili şüpheniz varsa en iyisi bunu bir kez daha sormaktır. Yöneticinizle iletişime
geçebilir ya da bu belgedeki kaynaklara başvurabilirsiniz.
Kuralları okumaya ve anlamaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu ilkelere
uygun davranarak Zimmer Biomet’in sektördeki en saygın şirket olmasına katkıda
bulunuyorsunuz.
Saygılarımla,

David C. Dvorak
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
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Giriş

Zimmer Biomet, kas-iskelet sağlık hizmetleri sektöründe dünya lideri olarak
önemli bir role sahiptir. Kendimizi dünya genelinde hastaların kaybettikleri
hareket kabiliyetlerini geri kazandırmaya, ağrılarını dindirmeye ve yaşam
kalitelerini yükseltmeye adadık.
Zimmer Biomet İş Etiği ve Davranış Kuralları (“Kurallar”) paylaştığımız
değerlerimizi yansıtmakta ve Zimmer Biomet ilke ve prosedürlerinin temelini
oluşturmaktadır. Kurallar, Zimmer Biomet Holdings, Inc. iştirakleri, bağlı
şirketleri ve tüm memurları, yöneticileri ve çalışanları (tam zamanlı, yarı zamanlı,
geçici ve sözleşmeli çalışanlar dahil) için (topluca “Ekip Üyeleri”) dünyanın her
yerinde geçerlidir.
Zimmer Biomet ayrıca bizim adımıza ya da bizim için hareket ettiklerinde
distribütörlerin, satış temsilcilerinin ve diğer üçüncü taraf temsilcilerinin (topluca
“İş Ortakları”) Kurallara riayet etmesini beklemektedir. Tüm Ekip Üyelerinin ve İş
Ortaklarının kuralları okuması, anlaması ve bunlara uyması çok önemlidir.
Soru Sormanın Önemi
Belirli bir faaliyetin Kurallara uygun olup olmadığından emin değilseniz
kendinize şunları sorun:
“Bu faaliyet Zimmer Biomet’in lehine mi?”
“Bu faaliyet herkes tarafından öğrenilirse bundan rahatsız olur muyum?”
Bu sorulardan en az birine cevabınız “hayır” ya da “bilmiyorum” ise lütfen
yöneticinizden, Zimmer Biomet Compliance Office, Legal Department ya da
Human Resources Department’dan yardım isteyin.

Kurallarda belirtilen
temel ilkelere ve etik
standartlara uymanız
Zimmer Biomet’in
sektördeki güvenilir
lider konumunu
sürdürebilmesinin
garantisidir.
Bilinen ya da
şüphelenilen durumları
+1-877-593-4582
(Zimmer) ya da
+1-888-469-1566
(Biomet) numaralarına
bildirebilirsiniz
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Bölüm 1
Ekip Üyelerimize Karşı
Sorumluluklarımız

Ekip Üyelerimiz, en önemli varlıklarımızdır.
Zimmer Biomet’te bir saygı kültürü oluştururken, Ekip Üyelerimizin işimizi
ve misyonumuzu daha iyi anlaması amacıyla şirket içinde açık iletişim hatları
oluşturmak ve başarı odaklı bir tutum, disiplin ve anında hareket edebilme
beceriyle faaliyet yürütmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Sağlıklı, güvenli,
dürüst ve tacizsiz bir iş yeri için tüm yasalara uygun davranmayı taahhüt
ediyoruz. Böylelikle kas-iskelet sağlık hizmetleri sektöründeki güçlü itibarımızı
korumuş ve “tercih edilen işveren” konumumuzu sürdürmüş olacağız.
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Bölüm 1
Ekip Üyelerimize Karşı
Sorumluluklarımız

İşe Alım ve Geliştirme
En yetenekli kişileri şirkete çekmeye ve şirkette tutmaya ve bireylerin tam
potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olmaya büyük önem veriyoruz. Vasıf,
deneyim ve becerilere göre işe alım, ücretlendirme ve terfi prosedürleri
uyguluyoruz. Ekip Üyelerimize belirlenen hedeflerine ulaşabilmeleri için
gerekli destek ve eğitimleri sağlıyoruz. Ücret, terfi ve elde tutma ile ilgili
kararları verirken karşılıklı beklentilerin karşılandığından emin olmak için Ekip
Üyelerimizin performansını düzenli olarak inceliyoruz. Zimmer Biomet ayrıca
Ekip Üyelerine sürekli eğitimlerle kendilerini yetiştirme ve geliştirme imkanları
sağlamaktadır. Yararlanabileceğiniz spesifik olanaklarla ilgili olarak yönetici ya
da şefinizle görüşmenizi öneririz.
Adil ve rekabetçi bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. Zimmer Biomet ücret
ve mesai saatleri yasalarına uymaktadır. Yönetici ve şefler Ekip Üyelerinin
bu yasalara uyduklarından emin olmalı ve iş yüklerini Ekip Üyelerinin
kapasitelerine uygun şekilde ayarlamalıdır. Zimmer Biomet insan haklarına,
onuruna ve bireysel mahremiyetine saygılı olmayı taahhüt eder. Zimmer
Biomet ya da İş Ortakları olarak yürürlükteki iş kanunlarına uyarak çocuk
işçiliğine, zorla çalıştırmaya veya insan ticaretine izin vermiyoruz. Zimmer
Biomet Ekip Üyelerimizin örgütlenme haklarına, ifade özgürlüklerine ve
seslerini duyurma haklarına saygı duymaktadır.

İş Yerindeki Farklılıklar
Farklılık kavramı farklı türde bireylerden ziyade bu bireylerin fikirleri ve
düşünceleriyle birlikte kabul görmesi olarak anlaşılmalıdır. Başarımızın
gelecekte devam etmesi buna bağlıdır.
Zimmer Biomet Ekip Üyeleri arasındaki farklılıklara saygı duymakta ve bu
farklılıkları teşvik etmektedir. Tüm Ekip Üyelerimizin ırk, renk, mezhep, inanç,
uyruk, vatandaşlık, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel eğilim, medeni hal, hamilelik,
yaş, sağlık durumu, engellilik, askerlik ya da gazilik durumu gözetilmeksizin
eşit istihdam imkanlarına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

Tüm Ekip Üyelerimize
eşit istihdam imkanları
sunmayı taahhüt
ediyoruz.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Bölüm 1
Ekip Üyelerimize Karşı
Sorumluluklarımız

İş Yerinde Davranış Kuralları ve Taciz
Ekip Üyelerimiz başarımızın temelidir. Zimmer Biomet her bir Ekip Üyesinin
bireysel farklılıklarını ve benzersiz katkılarını değerli görmekte ve takdir
etmektedir. Bireylerin ırk, renk, mezhep, inanç, uyruk, vatandaşlık, cinsiyet,
cinsel kimlik, cinsel eğilim, medeni hal, hamilelik, yaş, sağlık durumu, engellilik,
askerlik ya da gazilik durumunu konu alan herhangi bir hoş karşılanmayan ya
da istenmeyen ilgi ya da ayrımcı tavır dahil olmak üzere hiçbir ayrımcılık veya
taciz kesinlikle hoş görülmeyecektir.

Ayrımcılık veya
taciz asla hoş
görülmeyecektir.

Bu tacizler sözlü veya sözsüz, fiziksel ya da cinsel davranışları içerebilir.
Bir bireyin zararsız olduğunu düşündüğü bir davranış bir diğeri için taciz
edici, düşmanca, korkutucu ya da küçük düşürücü olabilir. Niyet ve algı
arasında farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır. Bir eylemin taciz olarak
değerlendirilmesine sebep olan niyet değil, bu eyleme hedef olan kişinin
bunun nasıl algıladığıdır. Ekip Üyeleri gündelik çalışma faaliyetleri ve
diğerleriyle etkileşimlerinde saygılı, nazik ve düşünceli olmalıdır. Ekip Üyeleri
iş yerinde şu davranışlardan kaçınmalıdır:
•

Irk, inanç veya diğer nedenlerle stereotipleştirme;

•

Onur kırıcı şaka veya hareketler;

•

Cinsel, ırkçı veya karalayıcı nitelikte fiziksel ya da sözlü davranışlar;

•

Korkutucu veya agresif hareketler;

•

Uygunsuz espriler ya da

•

İş yerinde rahatsız edici materyal paylaşımı veya gösterimi.

Ekip Üyeleri olarak pozitif bir çalışma ortamı sağlanması için her birimizin
yapması gerekenler vardır. Yönetici ve şeflerimiz Ekip Üyelerimizin fiziksel
ve duygusal bütünlüğüne katkıda bulunacak takdir, saygı, dürüstlük ve
güven kültürünün oluşturulmasında çok önemli bir role sahiptir. Yönetici
ve şefler ayrıca sözlü ve sözlü olmayan davranışlarıyla Ekip Üyelerine örnek
teşkil etmektedir. Benzer şekilde, Ekip Üyeleri her zaman birbirine destek
ve yardımcı olmalı, sözlü ve sözlü olmayan davranışlarına dikkat etmelidir. İş
yerinde tacizle karşılaşılması durumunda Ekip Üyeleri bu durumu mümkün
olan en kısa sürede yöneticisine, şefine ya da Zimmer Biomet İnsan Kaynakları
departmanına bildirmelidir.

Ekip Üyeleri olarak
pozitif bir çalışma
ortamı sağlanması için
her birimizin yapması
gerekenler vardır.
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Bölüm 1
Ekip Üyelerimize Karşı
Sorumluluklarımız

Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Zimmer Biomet, Müşterilerinin ve Ekip Üyelerinin, halkın ve çevrenin sağlık ve
güvenliğinin korunmasına önem vermektedir.
Zimmer Biomet, Ekip Üyelerine güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamayı
amaçlamaktadır. Ekip Üyeleri, Zimmer Biomet’in sağlık ve güvenlik ile ilgili
kural ve uygulamalarına uyan bir iş yeri sağlanmasında ortak sorumluluğa
sahiptir. Bunlara kazaları, yaralanmaları, güvenli olmayan ekipmanları,
uygulamalar veya durumları raporlama dahildir.

Zimmer Biomet,
Müşterilerinin ve
Ekip Üyelerinin,
halkın ve çevrenin
sağlık ve güvenliğinin
korunmasına önem
vermektedir.

Bazı davranışlar durumun ne olduğuna bakılmaksızın asla kabul edilemez.
Şiddet ve tehdit hiçbir şekilde tolere edilmeyecektir. Şirket binalarında ve/
veya çalışırken uyuşturucu kullanımı, üretimi, satışı ya da dağıtımına izin
verilmez. Zimmer Biomet, Ekip Üyelerinin iş yerine uyuşturucu ya da alkol
etkisinde olmadan gelmelerini beklemektedir.
Zimmer Biomet, faaliyetlerini çevresel olarak sürdürülebilir şekilde ve çevreye
olumsuz etkilerin minimuma indirilmesini gözeterek gerçekleştirmektedir.
Hava emisyonları, su temizliği ve atık bertarafı da dahil olmak üzere
yürürlükteki tüm çevre yasalarına uygun davranıyoruz.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Bölüm 2
Ekip Üyelerimizden Beklentilerimiz

Ekip Üyelerinin doğru olanı yapmaları, şirket
adına yaptıkları işlerde Kurallara ve şirket ilke ve
prosedürlerine uymaları beklenmektedir.
Ekip Üyelerimiz, benzersiz becerileri, sorumluluk duyguları ve sağlıklı
değerlendirmeleriyle Zimmer Biomet’in başarı ve itibarına doğrudan katkıda
bulunmaktadır. Zimmer Biomet, Ekip Üyelerinden, dürüstlük standardını
korumalarını, üzerlerine düşeni yapmalarını, sorumluluk almalarını ve şirket
kaynaklarını korumalarını beklemektedir.
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Bölüm 2
Ekip Üyelerimizden Beklentilerimiz

İş İçin Verilen Hediye/İkram (ör. Hediye ve Yemekler)
Hediye, yemek, eğlence ve seyahat gibi iş için verilen ikramlar kabul edilen
iş uygulamaları olup şirket ilke ve prosedürlerine uygun olarak sağlanabilir
ya da kabul edilebilir. Zimmer Biomet, ürünler ve hizmetlerle ilgili kararların
hastaların iyiliği gözetilerek alınması gerektiğine inanmaktadır. Karar alıcılara
iş için hediye ya da ikram vermek gibi uygun olmayan teşvikler sunarak veya
bunları kabul ederek iş elde etmeye çalışmıyoruz.

Çıkar Çatışmaları

Karar alıcılara iş için
hediye ya da ikram
vermek gibi uygun
olmayan teşvikler
sunarak veya bunları
kabul ederek iş elde
etmeye çalışmıyoruz.

Çıkar çatışması, bir bireyin kişisel çıkarlarının herhangi bir şekilde Zimmer
Biomet’in çıkarlarıyla, Ekip Üyelerinin görev ve sorumluluk ya da Zimmer
Biomet’e olan sadakatlerine etki ya da müdahale edecek, hatta ediyor
görünecek şekilde çatışması durumunda ortaya çıkar. Çıkar çatışmasının
varlığı söz konusu çıkarların yapısı ve görece önemi de dahil olmak üzere
mevcut koşullara göre değişir. Çıkar çatışmalarına, Zimmer Biomet İnsan
Kaynakları Departmanı tarafından Zimmer Biomet Compliance Office ve
Legal Department ile görüşülerek açıklanmamış ve onaylanmamış olduğu
sürece kesinlikle izin verilmez.
Belirli bir faaliyet ya da durumun gerçek ya da potansiyel bir çıkar çatışması
olup olmadığından emin olamayan Ekip Üyeleri Zimmer Biomet İnsan
Kaynakları Departmanı, Compliance Office ya da Legal Department ile
iletişime geçmelidir.

Kurumsal Olanaklar
Zimmer Biomet Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, Ekip Üyelerinin Zimmer
Biomet mülkiyetlerini, bilgilerini ya da pozisyonunu kullanarak kendilerine
iş imkanı yaratmaya çalışmaları yasaktır. Ekip Üyeleri Zimmer Biomet
mülkiyetlerini, bilgilerini ya da pozisyonunu kişisel çıkarları için kullanamaz
ya da Zimmer Biomet ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet edemez. Ekip
Üyeleri herhangi bir ilgili durumda Zimmer Biomet çıkarlarını gözetmekle
yükümlüdür.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Bölüm 2
Ekip Üyelerimizden Beklentilerimiz

Kurumsal Kayıtlar
Tüm Zimmer Biomet defterleri, kayıtları, hesapları ve mali tabloları makul
detayları içermeli, işlemlerimizi doğru şekilde yansıtmalı, yasal gerekliliklere
ve şirket içi kontrol sistemimize uygun olmalıdır. Örneğin Ekip Üyeleri:
•

üretim belgelerinin dahili ve harici gereklilikleri sağladığından ve
Zimmer Biomet ürün güvenliği çabalarını desteklediğinden emin
olmalıdır.

•

klinik verilerin düzenleme ve kurumsal gizlilik standartları gereklerine
göre korunmasını sağlamalıdır.

•

işle ilgili harcamaları doğru şekilde belgelemeli ve kaydetmelidir.

Fon ya da varlıkların kayıtsız ya da “kayıt dışı” olması kesinlikler yasaktır.
Zimmer Biomet, işlemlerimizin kontrolüne yardımcı olması, boşlukların
tespit edilmesi ve kapatılması ve işle ilgili doğru kararların verilmesi için
kayıt ve raporların dürüst ve doğru olmasına ihtiyaç duymaktadır. Kayıtlar
daima Zimmer Biomet kayıt tutma politikalarına göre saklanmalı ve bertaraf
edilmelidir.
Bir harcamanın yasal olup olmadığından emin olamıyorsanız, yöneticinize ya
da başka bir şefinize danışın. Kurallar ve kılavuzlara Finans Departmanı’ndan
da ulaşabilirsiniz.

Ekip Üyeleri
tüm kayıtların
doğruluğunun,
gizliliğinin ve
güvenliğinin
korunmasından
sorumludur.
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Bölüm 2
Ekip Üyelerimizden Beklentilerimiz

Şirket Varlıklarının Kullanımı
Zimmer Biomet, uygun maliyetli faaliyet gösterme konusunda hisse
sahiplerimize karşı etik olarak sorumludur. Benzer şekilde, Ekip Üyelerinin
Zimmer Biomet varlıkları ve mülkiyetlerinin etkili kullanımını sağlama
konusunda etik sorumlulukları bulunmaktadır.
Genel olarak Zimmer Biomet’in ofis malzemeleri, üretim ekipmanları, ürünleri
gibi mülkiyetleri ve binaları kişisel ya da Zimmer Biomet ile alakası olmayan
işler için kullanılamaz. Zimmer Biomet, aşağıdaki durumlar dışında bilgisayar
ve telefonların ihtiyaç halinde ve uygun şekilde kişisel amaçlarla kullanılmasına
izin vermektedir:
•

İş yerindeki performansınızı etkilemesi;

•

Zimmer Biomet için kayda değer bir maliyet teşkil etmesi ya da

•

Zimmer Biomet’e başka türlü zarar vermesi.

Hırsızlık, dikkatsizlik ve israf kârlılığımıza doğrudan etki edebileceğinden
şirketin yeni ürün geliştirme yatırımlarını, Ekip Üyelerinin eğitimlerini, bunlardan
faydalanabilmelerini ve ücret paketlerini dolaylı olarak etkileyebilirler.
Zimmer Biomet’i temsil ederken ya da şirket seyahatleri sırasında yaptığınız
harcamalarda sorumlu davranmaya ve aşırıya kaçmamaya dikkat edin.
Telif Hakkı Yasasıyla Korunan Materyal ve Bilgisayar Yazılımları
Zaman zaman Ekip Üyelerinin işle ilgili olarak telif hakkıyla korunan
materyallerin fotokopilerini çekmeleri gerekebilir. Ekip Üyeleri bu gibi
kopyalama işlemlerinin yürürlükteki telif hakkı yasalarına uygun olduğundan
emin olmalıdır.
Benzer şekilde Ekip Üyeleri yürürlükteki yazılım lisans sözleşmelerine uygun
olarak lisanslı yazılımları kopyalayabilir ya da kullanabilir.
Ekip Üyeleri bu konudaki sorularıyla ilgili olarak Zimmer Biomet Legal
Departmanı ile iletişime geçmelidir.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Yaptığımız her işe özen göstererek sağlık uzmanlarının
(HCP), hastaların, devlet ve sektör düzenleyicilerinin güvenini
kazanmak için çok çalışıyoruz.
Bu güveni en yüksek etik standartları koruyarak, işimizi doğru bir şekilde yürüterek ve
yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyarak sürdürüyoruz. Yazılı kanunlara ve bu
kanunların ruhuna uyulması Zimmer Biomet etik standartlarının üzerine inşa edildiği
temeldir. Tüm Ekip Üyeleri Zimmer Biomet ilkeler ve prosedürlerinin yanı sıra yürürlükteki
yasa, düzenleme ve kurallara da saygı duymalı ve uymalıdır.
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Uygun Olmayan Ödemeler
Zimmer Biomet çalıştığı ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükteki
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayı taahhüt etmektedir. Ekip
Üyeleri ticari işlemlerinde uygunsuz olarak fayda sağlamak veya olumlu
muamele görmek için(doğrudan ya da dolaylı) hiç kimseye teklifte veya vaatte
bulunamaz, yetki veremez, rüşvet ya da değerli bir şey sunamaz. Zimmer
Biomet hiçbir durumda, işin kaybına ya da kaçırılmasına yol açacak olsa bile
uygunsuz ödemeler yapamaz, teklif ya da kabul edemez.

Rekabet, Dürüst İş Yapma ve Antitröst
Zimmer Biomet, rekabetin adil ve dürüst koşullarda gerçekleştirilmesine
dikkat etmektedir. Rakiplerimize karşı avantajımızı etik dışı ya da yasa dışı iş
uygulamalarıyla değil üstün performansımızla sağlamaya çalışıyoruz. Diğer
şirketlerden özel mülkiyetteki bilgilerin çalınması ya da başka şekilde elde
edilmesi, sahibinin izni olmadan ticari gizli bilgilerinin sağlanması, başka
şirketlerin çalışanlarının bu minvaldeki geçmiş veya mevcut açıklamalarının
teşvik edilmesi kesinlikle yasaktır. Zimmer Biomet Ekip Üyelerinin Müşteriler,
tedarikçiler, rakipler ve diğer Ekip Üyeleriyle dürüst ilişkiler kurmalarını
beklemektedir. Manipülasyon, gizleme, kişisel bilgilerin suistimali, gerçeklerin
kasıtlı olarak yanlış yorumlanması ya da başka adil olmayan kasıtlı ticari
uygulamaların haksız avantajlarından yararlanmamaktayız.

Zimmer Biomet
hiçbir durumda,
işin kaybına ya da
kaçırılmasına yol
açacak olsa bile
uygunsuz ödemeler
yapamaz, teklif ya da
kabul edemez.
Zimmer Biomet,
rekabetin adil ve
dürüst koşullarda
gerçekleştirilmesine
dikkat etmektedir.

Ekip Üyelerinin ayrıca Zimmer Biomet Legal Departman ön onayı olmadan
rakiplerle iş birliği yapması ya da rekabeti engelleyici uygunsuz sonuçları
olabilecek eylemlerde bulunması kesinlikle yasaktır.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Sağlık Uzmanlarıyla (HCP) Etkileşimler
Zimmer Biomet, sağlık uzmanlarıyla (HCP) etkileşimlerinde etik davranmaya
özen göstermektedir. Zimmer Biomet’in başarısı, hasta bakımında kendini
geliştirmesi ve yenilikçi konumunu sürdürmesi açısından sağlık uzmanlarıyla
(HCP) güçlü iş ilişkileri kurması çok önemlidir.
Zimmer Biomet ürün geliştirme, klinik araştırma, ürünlerimizin güvenli ve etkili
kullanımına yönelik eğitim ve öğretimi de içerebilecek farklı alanlarda Zimmer
Biomet için danışmanlık hizmeti sağlayan deneyimli sağlık uzmanlarıyla (HCP)
sürekli iş birliği halindedir. Bu sağlık uzmanlarının (HCP) çoğu aynı zamanda
ürün ve hizmetlerimizi öneren ve kullanan Müşterilerimizdir.
Sağlık uzmanlarımızla (HCP) iş birliğimiz devlet makamlarınca yakından
incelenmekte ve sağlık uzmanları (HCP) Zimmer Biomet ile farklı pozisyonlarda
ve mali ilişki halinde olabileceğinden ek incelemelere tabi tutulmaktadır. Bu
bağlamda aşağıda belirtilen kurallara kesinlikle uymamız gerekmektedir:
•

Zimmer Biomet, sağlık uzmanlarıyla (HCP) ürünü, satın alma ya da
teminat kararlarını uygunsuz şekilde etkileyebilecek etkileşimlerden
kaçınır.

•

Tüm ürünlerle ilgili kararlar şirketçe yapılacak herhangi bir ödeme ya
da başka türlü avantaj sağlamak için değil, hastanın iyiliği gözetilerek
alınmalıdır.

•

Zimmer Biomet, danışmanlık hizmetleriyle ilgili sağlık uzmanı (HCP)
seçimlerini ve ilişkilerini geçerli ya da potansiyel Zimmer Biomet işlerine
göre değil belirlenen ihtiyaçları karşılayabilecek vasıf, deneyim, beceri
ve uzmanlıkları göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

•

Zimmer Biomet sağladıkları yasal hizmetler için sağlık uzmanlarını
(HCP) adil piyasa değeri (Fair Market Value, FMV) ilkelerini temel alarak
ücretlendirir.

•

Sağlık uzmanlarıyla (HCP) ilgili olarak yapılan tüm düzenlemeler
düzgün şekilde onaylanmalı ve uygun şekilde belgelenmelidir.

•

Zimmer Biomet hiçbir şekilde sağlık uzmanlarına (HCP) mali
düzenlemeleri koşul olarak sunmaz ya da onları bu şekilde
ödüllendirmez. Sağlık uzmanlarına (HCP) Zimmer Biomet ürünlerinin
ve hizmetlerinin kullanımı, satın alınması, sipariş verilmesi ya da
önerilmesi için doğrudan ya da dolaylı anlaşma karşılığında ücretsiz
ürün, hizmet ya da bağış sağlanmaz.

Zimmer Biomet
sağlık uzmanlarına
(HCP) hiçbir zaman
mali düzenlemeleri
koşul olarak
sunmaz ya da
onları bu şekilde
ödüllendirmez.
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Bilgi Suistimali
Tüm ülkelerde herkese açık olmayan “içeriden edinilen materyal bilgileri”
kullanılarak gerçekleştirilen borsa simsarlığını yasaklayan yasalar
bulunmaktadır. Ekip Üyeleri, çalışmaları sırasında potansiyel edinimler,
kazanımlar, yeni ürünler ya da keşifler, ürün onayları, önemli yönetim
değişiklikleri, yakınlaşan davalar, düzenleyici işlemler ve ortak girişimlerle ilgili
bilgiler de dahil olmak üzere içeriden edinilen bilgilerle karşılaşılabilir. İçeriden
edinilen bilgilere erişimi olan Ekip Üyelerinin bu bilgileri borsa simsarlığı,
kişisel çıkarları ya da başkalarının kişisel çıkarları veya Zimmer Biomet işlerinin
yürütülmesi dışında herhangi bir amaçla kullanması ya da paylaşması (ifşa
etme) yasaktır.
Bu yasak Zimmer Biomet ve aşağıda belirtilenlerin hisse senetleri ve
tahvillerinin ticaretini ve bilgileri ifşa etmelerini içermektedir:
•

Zimmer Biomet’in halihazırdaki ya da gelecekteki Müşterileri ya da İş
Ortakları ve

•

Zimmer Biomet ile anlaşma pazarlığında olan şirketler.

Ticaretle ya da ifşa
ederek bilgi suistimali
yasalarını ihlal
eden bireyler ticari
işlemde doğrudan yer
almasalar ya da kişisel
olarak yararlanmasalar
bile ciddi para ya
da hapis cezasına
çarptırılabilir.

Bilgi suistimali yasaklarına ek olarak, Ekip Üyeleri Zimmer Biomet şirket içi
bilgilerinin şirket dışına nasıl çıktığına dikkat etmelidir. Ne kadar önemsiz,
zararsız ya da masum görünürse görünsün kesinleşmemiş, doğru olmayan
ya da henüz netleşmemiş bilgilerin paylaşılması Zimmer Biomet’in rekabet
açısından konumu, hisse senedi fiyatı, bekleyen davalar ya da hisse sahibi
değerleri üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

Satın Alma Uygulamaları
Zimmer Biomet ürün ve hizmetlerini kalite, fiyat ve değer esaslarına göre
sağlamaktadır. İş Ortaklarımıza her zaman adil, açık ve dürüst şekilde
davranıyoruz. Parçası olduğumuz uluslararası topluluğu desteklemek adına
Zimmer Biomet ihtilaf konularıyla ilgili açıklama ve tavırları düzenleyen
yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uymaktadır. İhtilaf konularında orijin,
kaynak ve delil zinciriyle ilgili olarak tedarikçilerimizle işlemlerimizi makul
özeni göstererek gerçekleştiriyoruz.

İş Ortaklarımıza her
zaman adil, açık
ve dürüst şekilde
davranıyoruz.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Bölüm 4
Mevzuat ve Kalite Mükemmeliyeti

Zimmer Biomet güvenli ve etkili şekilde en yüksek
üretim kalitesini gözetmektedir.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı
gösteriyoruz ve işimizi sorunsuz bir şekilde yapabilmek için düzenleyicilerle
ilişkilerimizin önemini biliyoruz.
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Kalite Taahhütümüz
Hem hastalarımız hem de sağlık uzmanlarımız (HCP) ürünlerimiz, kullandığımız
enstrümanlar ve hizmetlerimiz konusunda verdiğimiz taahhüte güveniyorlar.
Zimmer Biomet’te en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak için
mevzuata uygunluk sistemleri ve işlemlerini benimseyip uyguluyoruz. Tüm Ekip
Üyeleri Zimmer Biomet’in kalite güvencesi sistemleri ve işlemlerininin sürekli
geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir.
Ekip Üyelerimizin yürürlükteki yasa ve düzenlemelere, ilke ve prosedürlere
uyacaklarına inanıyoruz. Ekip Üyeleri ayrıca ürünlerimizin, kullandığımız
enstrümanların ve hizmetlerimizin kalite ve güvenliğini etkileyebilecek konularda
sorular sormalı ve endişelerini sesli olarak dile getirmekten çekinmemelidir.

Zimmer Biomet’in
en yüksek kalite ve
güvenlik standartlarını
sağlamak amacıyla
kullandığı sistem
ve süreçleri
bulunmaktadır.

Uluslararası Ticari Kısıtlamalar
Zimmer Biomet, global bir şirket olarak ürünlerimizin uluslararası pazarlarda
satışını ve sevkiyatını düzenli olarak yapmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde yürürlükteki ithalat
ve ihracat kontrol yasa ve düzenlemelerine dikkat etmeye her zaman özen
gösteriyoruz.
Zimmer Biomet, ambargo uygulanan ülkelerle ticarete ya da yasaklı boykotlara
iştirak etmez.
Kamu Araştırma ve Soruşturmaları
Zaman zaman kamu müfettişlerince tarafımızla iletişim kurulabilmekte ya
da bilgi istenebilmektedir. Devlet araştırma ve soruşturmalarına tam destek
vermek bir Zimmer Biomet ilkesidir. Ekip Üyeleri hiçbir şekilde Zimmer Biomet
belgelerini yok etmemeli ya da değiştirmemeli, kamu müfettişlerine yalan
söylememeli ya da onları yanlış yönlendirebilecek ifadelerde bulunmamalı,
diğer Ekip Üyelerinin devlet makamlarına doğru olmayan bilgi sağlamasına
yol açmamalı, bilgi ya da belgelerin paylaşılmasına engel olmamalı, bunlarla
ilgili yanlış yönlendirme ya da geciktirmelerden kaçınmalıdır. Ekip Üyeleri
araştırma ve soruşturmalarla ilgili olarak Zimmer Biomet ile tam işbirliği
halinde olmalıdır.
Bir kamu müfettişinin herhangi bir Ekip Üyesiyle iletişim kurması ya da Ekip
Üyelerinden bilgi istemesi halinde, derhal yöneticisini ve Zimmer Biomet Baş
Uyum (Compliance) Sorumlusu ya da Baş Hukuk Müşaviri’ni bilgilendirmelidir.
Ekip Üyeleri Baş Uyum (Compliance) Sorumlusu ya da Baş Hukuk Müşaviri’nin
yazılı ön onayı olmadan kamu müfettişlerine bilgi sağlayamaz.
Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Zimmer Biomet, çalıştığımız ya da iş yaptığımız
topluluklarda paydaşlarıyla angajmanının öneminin
farkındadır.
Kas-iskelet sağlık hizmetleri şirketi olmasının yanı sıra piyasada işlem gören bir
şirket olarak Zimmer Biomet reklam, pazarlama ve kamuyla paylaşımlarında ve
politik süreçlere angaje olurken. belirli kılavuzlara uymaktadır. Ayrıca, Zimmer
Biomet’in şirket içi ve dışı paydaşlarının güvenini sağlamak için Ekip Üyelerinin,
Müşterilerin ve diğer verilerin korunması gerekmektedir. İyi bir kurumsal vatandaş
olarak, dünyanın her yerinde hayır işlerine, eğitimle ilgili destek faaliyetlerine ve
insani yardım organizasyonlarına katılımı teşvik ediyoruz.
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Kurumsal İletişimler
Yaptığımız işler sırasında Müşterilerle, Sağlık Uzmanlarıyla (HCP), kamu
görevlileriyle, mali analiz uzmanlarıyla ve kamusal alandaki diğer kişilerle
iletişim kuruyoruz. Bu topluluklarla iletişim kurarken düşünceli, dikkatli ve
uygun şekilde davranmamız itibarımızı koruyabilmemiz için çok önemlidir.
Konuşmalar, basın açıklamaları ve sunumlar da dahil olmak üzere şirket
dışı dinleyicilere yönelik tüm yazılı ve sözlü paylaşımlar Zimmer Biomet
Kurumsal İletişimler birimi ya da başka kişiler tarafından sunulmadan önce
incelenmelidir. Paylaşımın yatırım / analiz uzmanı topluluğuna yönelik olması
durumunda, Zimmer Biomet Yatırımcı İlişkileri birimi de paylaşımı ayrıca
incelemelidir. Bu ilke Ekip Üyelerinin Zimmer Biomet ile ilgili olarak çevrimiçi
yayınlayabileceği ya da sosyal medya üzerinden paylaşabileceği tüm bilgiler
için geçerlidir.

Reklam ve Pazarlama Uygulamaları
Reklam ve pazarlama başarımıza katkıda bulunan önemli araçlardandır.
Zimmer Biomet reklam ve pazarlama uygulamalarını düzenleyen yerel,
bölgesel ya da ülkeye özgü kanun ve düzenlemelere uymaktadır. Zimmer
Biomet ürünlerine ilişkin reklam ve promosyonlar Zimmer Biomet Legal
Departman onayını da içeren dahili ön onay sürecine tabidir.
Ürünlerini kanuni ve düzgün yollarla tanıtmak ve pazarlamak Zimmer Biomet
ilkesidir. Ekip Üyeleri ürün ve hizmet kapasitelerinin ve sağlayabileceği
faydaların doğru şekilde sunulmasına dikkat etmelidir. Ürün tanıtımları ve
karşılaştırmaları da dahil olmak üzere tüm promosyon amaçlı sunumlar
doğru, dengeli, adil, objektif, açık ve ürün etiketleriyle tutarlı olmalıdır.

Ürünlerimizi
yalnızca onaylanmış
kullanım amaçlarına
yönelik olarak
pazarlamaktayız.

Benzer şekilde, Zimmer Biomet ürünlerinin rakip ürünlerle karşılaştırmaları
adil, doğrulanmış, tüm yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Zimmer
Biomet ürünleri rakip ürünlerle karıştırılabilecek şekilde etiketlenemez ya
da pazarlanamaz. Rakip ürünleri, hizmetleri ya da rakip firma çalışanlarını
kötülemememiz gerekir.
Ürünlerimizi yalnızca düzenleyici ya da kamu kurumlarının belirlediği gibi
onaylı kullanım amaçlarına yönelik olarak pazarlıyoruz.
Genel olarak Zimmer Biomet, sağlık uzmanlarının (HCP) ya da kurumlarının
yapısal ya da pazarlama faaliyetlerine angaje olmaz. Sağlık uzmanlarıyla (HCP)
ilgili tüm faaliyetler yürürlükteki yasal ve bölgesel uygulamalara uygun olmalı
ve adil piyasa değeri (Fair Market Value, FMV) gerekliliklerini karşılamalıdır.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Özel Mülkiyetteki ve Gizli Bilgiler
Ekip Üyelerimiz Zimmer Biomet ya da Müşterileriyle ilgili özel mülkiyetteki
ve gizli bilgileri diğer Ekip Üyelerine açıklarken kendi yargılarını kullanmalı
ve bunu yalnızca yasal olarak “bilinmesi gerekmesi” durumlarda yapmalıdır.
Ekip Üyeleri Zimmer Biomet Legal Department tarafından önceden
onaylanması ya da yürürlükteki yasa ve düzenlemelerle yasal olarak zorunlu
tutulması durumları haricinde özel mülkiyetteki ve gizli belgeleri Ekip Üyeleri
dışındakilere açıklamamalı ya da açıklanmasına izin vermemelidir.
Gizli ya da özel mülkiyetteki bilgilerin kazara ya da kasıtlı olarak yanlış ellere
geçmesi halinde, Zimmer Biomet ya da Müşterileri bu durumdan zarar
görebilir. Ekip Üyelerinin Zimmer Biomet’e ait özel mülkiyetteki bilgilerin
gizliliğinin korunması zorunluluğu istihdamın sona ermesi durumunda da
devam etmektedir.
Her Ekip Üyesi yerel kanunlara uygun olarak adı, adresi, doğum tarihi, kimlik
numarası, ücreti, istihdam durumu ve performansı gibi istihdam kayıtları
ve kişisel bilgilerinin gizli tutulması hakkına sahiptir. Zimmer Biomet bu
bilgileri yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak toplamakta ve
korumaktadır. Bu bilgilere erişimi uygun şekilde kısıtlıyoruz ve bu bilgileri
yalnızca insan kaynakları yönetimi dahil yasal iş amaçları için gereken şekilde
kullanıyoruz.
Zimmer Biomet ticari markaları ve ticari adlarının tüm kullanımları ilke ve
prosedürlerimize uygun olmalıdır. Zimmer Biomet başkalarının fikri haklarına
saygı duyar ve kasıtlı olarak diğerlerinin geçerli patentlerini, ticari markalarını
ve telif haklarını ihlal etmez. Herhangi bir Ekip Üyesi bir başka şirketin Zimmer
Biomet’in patent, ticari marka ya da telif hakkını ihlal ettiğine inanması halinde
derhal Zimmer Biomet Legal Department ile iletişime geçmelidir.

Özel mülkiyetteki ve gizli bilgiler nelerdir?
• Özel mülkiyetteki bilgi: ticari sırlar, patentler, ticari markalar ve telif
hakları, ayrıca pazarlama ve hizmet planları, mühendislik ve üretim fikirleri,
tasarımlar, veritabanları, kayıtlar, maaş bilgileri, yayınlanmamış veri ya da
raporlar.
• Gizli bilgiler: ifşa edilmesi halinde rakipleri tarafından kullanılabilecek
ya da Zimmer Biomet ya da Müşterilerine zarar verebilecek herkese açık
olmayan bilgiler; gizli bilgiler ayrıca Zimmer Biomet ürünleri kullanan
hastaların tespit edilmesinde kullanılabilecek bilgileri de içerir.

25

Bölüm 5
Dış İletişimler ve Angajman

Kamuya Yönelik Bilgilendirmeler
Halka açık bir şirket olarak Zimmer Biomet kamuya yönelik bilgilendirmeler
ve duyurular konusunda belirli standartları korumakla yükümlüdür. Zimmer
Biomet tarafından hisse sahiplerine ya da yatırım topluluğuna yönelik olarak
gerçekleştirilen tüm açıklama ve duyurular doğru ve tam olmalı, açıklama
konusunu dürüstçe sunmalı (Zimmer Biomet’in mali durumu, operasyon
sonuçları, nakit akışları, likidite konuları) ve yürürlükteki yasalar ve borsa
gerekliliklerine göre düzenli olarak paylaşılmalıdır.
Ekip Üyeleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (“SEC”), diğer
devlet makamları ya da halka yönelik diğer açıklamalarda Zimmer Biomet
dosyalarına dahil edilecek bilgileri sağlamaya ya da bu bilgileri incelemeye
davet edilebilir. Zimmer Biomet tüm Ekip Üyelerinden bu sorumluluklarını son
derece ciddiye almalarını ve tam, dürüst, doğru, zamanında ve anlaşılabilir
açıklamalar için sundukları bilgilerin ilgili, objektif, doğru ve tam olmasını
beklemektedir.

Hayır işlerine,
eğitim faaliyetlerine
ve insani yardım
organizasyonlarına katılım
ve desteği teşvik ederek
global ve yerel toplulukları
destekliyoruz.

Hayır İşleri, Eğitime Destek ya da İnsani Yardımlar
Zimmer Biomet çalıştığı ve iş yaptığı topluluklara hayır işleri, eğitim faaliyetleri,
insani yardım ve faaliyetlere katılımı ve desteği teşvik ederek faydalı olmaya
çalışır. Bu çabalar hiçbir şekilde ürünlerimizin önerilmesi, kullanımı ya da satın
alınmasıyla bağlantılı olamaz.

Siyasi Amaçlı Yardım ve Faaliyetler
Kamu görevlileri zaman zaman kararlarına temel oluşturacak geçerli bilgilere
ihtiyaç duyarlar. Belirli zamanlarda, atanmış sözcüleri aracılığıyla, Zimmer
Biomet kendi işlerini, Ekip Üyelerini ya da Müşterilerini etkileyebilecek
yasal konularda fikir beyan edebilir. Tüm lobi faaliyetlerinde ya da kamu
görevlilerini etkileme çabalarında yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun
davranmaktayız. Bununla beraber, Zimmer Biomet asla kurumsal olarak siyasi
amaçlı katkılarda bulunmaz.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Kurallar tüm Ekip Üyeleri için geçerli temel ilkeleri
ve etik standartları belirler.
Sizden Kurallarda ve Zimmer Biomet ilke ve prosedürlerinde belirtilen yasal
ve etik standartlara uygun davranmanız beklenir. Ekip Üyeleri uygun olmayan
davranışlarda bulunuyor gibi algılanmaktan dahi kaçınmalıdır. Zimmer Biomet
tüm Ekip Üyelerinin Kuralları okumalarını, anlamalarını ve bunlara uygun
davranmalarını beklemektedir. Eğitim gerekliliklerinin tamamlanmasına
ilaveten düzenli olarak Ekip Üyelerinin Kuralları okuduklarına, anladıklarına
ve uymayı kabul ettiklerine dair bir bilgilendirme yazısı imzalamaları
beklenmektedir.
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Potansiyel ya da Bilinen İhlalin Bildirilmesi
Zaman zaman Ekip Üyeleri diğer Ekip Üyelerinin ya da İş Ortaklarının şirketin
ilke ve prosedürlerini, hatta yürürlükteki yasa ve düzenlemeleri ve sektör
kurallarını ihlal ettiğini öğrenebilir veya bunlardan şüphelenebilir. Ekip Üyeleri
bilinen ya da şüphelenilen konu ya da ihlalleri kişisel olarak yöneticilerine,
şeflerine, Zimmer Biomet Compliance Office’e ya da Şirket Uyum Yardım
Hatlarına bildirmelidir. Rapor edilmesi gereken bilinen ya da şüphelenilen
faaliyetler şunları içerir:

Zimmer Biomet
Uyum Yardım Hatları
üçüncü taraf bir hizmet
sağlayıcısı tarafından
işletilmekte olup 7 gün
24 saat ulaşılabilirdir.

• Yürürlükteki yasa ve düzenlemelerin ya da sektör kurallarının ihlali;
• ABD federal sağlık hizmeti programı gerekliliklerinin ihlali;
• Bu Kuralların ihlali;
• İlke ve prosedürlerimizin ihlali ve
• Zimmer Biomet’in muhasebe, şirket içi muhasebe kontrolü ya da
denetlemelerle ilgili sorun olabilecek konular..
Bu gibi ihlallerin derhal bildirilmesi hepimiz için en iyisidir, böylelikle Zimmer
Biomet’in yasa dışı ya da etik dışı davranışların ortaya çıkmasını ya da
sürdürülmesini engellemesine yardımcı olabilir ve ayrıca yaşanılan durumun
daha da ileri gitmesini önleyebiliriz.
Gönderilen tüm raporlar gizlidir ve araştırılacaktır. Ekip Üyeleri yasalarla aksi
gerekli kılınmadığı sürece anonim bildirimlerde bulunabilir. Konuyla ilgili
bildirimde bulunan kişinin gizliği her ne kadar korunacak olsa da devlet ya da
mahkeme emriyle Zimmer Biomet’ten bu kişinin kimliğinin açıklanmasının
istenmesi mümkündür.
Bilinen ya da potansiyel ihlallerin bildirilmemesinin ciddi sonuçları olabilir.
İhlalin ciddiyetine ya da yürürlükteki yasalara bağlı olarak Kuralları ihlal eden
Ekip Üyeleri potansiyel bir uyum sorununu bildirmede başarısız olursa, geçerli
ya da şüphelenilen bir uyum konusu ya da yasal bir konuyla ilgili bilgi saklarsa
ya da bir araştırma dahilinde farklı bir şekilde iş birliğinden kaçınırsa uygun
disiplin işlemleriyle karşılaşacaktır ve bu işlemlere iş ya da hizmet akdinin
feshi de dahildir. Ayrıca, yasaları ve devlet düzenlemelerini ihlal eden Ekip
Üyeleri kendilerinin ve Zimmer Biomet’in para cezasına veya başka cezalara
çarptırılmasına ve zarar görmelerine neden olabilir.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Şunlarla ilgili bilinen ya da şüphelenilen durumları raporlama:
Legacy Zimmer Ekip Üyeleri, İş Ortakları ya da ticari faaliyetler:
Şu numaraya bildirin: +1.877.593.4582

E-posta zimmer-compliance-hotline@zimmer.com

https://www.compliance-helpline.com/Zimmer.jsp adresini ziyaret edin

Legacy Biomet Ekip Üyeleri, İş Ortakları ya da ticari faaliyetler:
Şu numaraya bildirin: +1.888.469.1566

http://www.ethicspoint.com adresini ziyaret edin
(”File a New Report” bölümüne şirket adı olarak “Biomet” yazın)

Zimmer Biomet Ekip Üyeleri, İş Ortakları ya da ticari faaliyetler:
Şu numaraya bildirin: +1.888.469.1566

http://www.ethicspoint.com adresini ziyaret edin
(”File a New Report” bölümüne şirket adı olarak “Zimmer Biomet” yazın)
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Misilleme Yapmama
Zimmer Biomet bilinen ya da şüphelenilen bir uyum konusunda ya da yasal
konularda iyi niyetle bildirimde bulunan Ekip Üyelerine misilleme yapılmasını
kesinlikle yasaklar. “İyi niyet” Ekip Üyesinin haklı olduğunu değil doğru olan
bilgileri sunduğuna inandığını ifade eder. Herhangi bir Ekip Üyesi kendisine
misilleme yapıldığını düşünüyorsa durumu Uyum Yardım Hatlarına, Zimmer
Biomet Compliance Office ya da Legal Department’a bildirebilir. Ekip Üyeleri
bu kanallardan herhangi biri üzerinden sorularını ve endişelerini Zimmer
Biomet’in dikkatine sunabilir. Ekip Üyelerinin Zimmer Biomet dahilindeki
bu kanalları kullanma konusunda hiçbir zaman şevkleri kırılmamalıdır. İhlal
bildiriminde bulunan kişinin basit şekilde sorgulanması bile kişiye yanlış
yöntemi tercih ettiği hissi verebileceğinden istenmeyen misillemeye yol
açabilir. Kurallar uyarınca bir ihlali bildiren kişi endişesini Zimmer Biomet ile
paylaşmak için istediği yöntemi baskı altında kalmadan seçebilmelidir.
Bir Ekip Üyesinin bilinen ya da şüphelenilen yasal ya da etik zorunlulukların
ihlallerini bildirdiği için diğer Ekip Üyelerine misilleme yapması halinde söz
konusu Ekip Üyesi Kuralları ihlal etmiş sayılacak ve işten çıkarılmaya varabilen
disiplin işlemlerine tabi tutulacaktır. Misilleme ayrıca yasa ihlali olabilir ve hem
ilgili kişiyi hem de Zimmer Biomet’i yasal sorumluluk altında bırakabilir.

Bilinen ya da şüphelenilen durumları +1-877-593-4582 (Zimmer) ya da +1-888-469-1566 (Biomet) numaralarına bildirebilirsiniz
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Çatışmalar
Kurallar Zimmer Biomet’in faaliyet gösterdiği yerlerde yürürlükteki yasa ve
düzenlemelerle ilgili olarak kılavuz görevi yapmaktadır; bununla birlikte bu yasa
ve düzenlemeler çoğu zaman oldukça karmaşık olup ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir. Kurallar ve yasa ya da düzenlemeler arasında çatışma halinde
daha kısıtlayıcı olan geçerlidir. Kurallar ve yasa ya da düzenleme arasında çatışma
olduğunu düşünen ve/veya nasıl davranması gerektiğinden emin olamayan
Ekip Üyeleri Zimmer Biomet Compliance Office ya da Legal Department ile
iletişim kurmalıdır.
Feragat ve Değişiklikler
Belirli bir durumda Kurallara ilişkin hükümlerden feragat edilmesi uygun
düşebilir. Ekip Üyeleri feragat durumunda yönetici ya da şefiyle görüşmeli
daha sonra Zimmer Biomet Compliance Office ile iletişime geçmelidir.
Yazılı olarak Zimmer Biomet Chief Compliance Officer (Baş Uyum Sorumlusu)
tarafından önceden onaylanmadığı sürece, bu Kuralların tüm hükümleri
geçerlidir.
Zimmer Biomet icra başkanları ya da yöneticileri için Kurallardan herhangi
bir feragat ancak Zimmer Biomet Yönetim Kurulu tarafından yapılabilir ve
bu durum yürürlükteki SEC gerekliliklerine göre derhal açıklanır. Üst düzey
memurları ilgilendiren herhangi bir Kural hükmü feragat ya da değişikliği
yürürlükteki SEC gerekliliklerine göre açıklanacaktır.
Zimmer Biomet revizyon gerekip gerekmediğini belirlemek ve gerekli
revizyonları yapmak için Kuralları düzenli olarak inceleme hakkını saklı tutar.
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