KEDRION BETAPHAR CODE OF ETHICS
1. RECIPIENTS AND
APPLICATION

SCOPE

KEDRION BETAPHAR ETİK KURALLARI

OF

1. ALICILAR
KAPSAMI

The Kedrion Betaphar Code of Ethics
determined in accordance with the
Kedrion Group Ethics Policy approved by
the Kediron S.p.A. on 27th January 2020
and published on www.kedrion.com
applies to all shareholders, employees,
consultants, officers and directors of the
Kedrion Betaphar, as well as to
contractors and to all those subjects and
companies that are, directly or indirectly,
involved in business relations with the
company.

VE

UYGULAMANIN

Kediron S.p.A. tarafından 27 Ocak 2020
tarihinde onaylanan ve www.kedrion,com
yayımlanmış olan Kedrion Grubu İş Etiği
Politikasına uygun olarak belirlenen
Kedrion Betaphar Etik Kuralları, Kedrion
Betaphar’ın
bütün
hissedarlarına,
çalışanlarına,
danışmanlarına,
yetkililerine ve yöneticilerine olduğu
kadar sözleme taraflarına ve diğer bütün
bu konuda benzerlerine ve Kedrion
Betaphar ile doğrudan ya da dolaylı olarak
iş ilişkisi içinde bulunan bütün şirketlere
uygulanacaktır.

Kedrion Betaphar’ın bütün ortakları bu
All Kedrion Betaphar partners shall Etik Kurallara uygun davranacak ve
comply with and enforce the requirements gerekliliklerini sağlayacaktır.
of this Code of Ethics.
2. KEDRİON BETAPHAR

2. THE KEDRION BETAPHAR

Kedrion
Betaphar,
Kedrion
Grup
tarafından üretilen insanların hayat
kalitesini yükseltecek, insan kanı türevi
ürünleri Türkiye içerisinde pazarlar ve
dağıtır.

Kedrion Betaphar markets and distributes
human
plasma-derived
products
produced by the Kedrion Group that can
improve people’s quality of life in Turkey
by an affiliate of Kedrion Group.

Kedrion Grubu ve Kedrion Betaphar özel
uzmanlığı, bilimsel, medikal ve kurumsal
topluluklara kan türevleri alanında tam ve
entegre bir yaklaşım sunmamızı mümkün
kılmaktadır.

The specific expertise of Kedrion Group an
its affiliate Kediron Betaphar enable us to
offer a complete and integrated approach
in the field of plasma-derivatives to
scientific, medical and institutional
communities.

3. MİSYON VE KLAVUZ DEĞERLER

3. MISSION AND GUIDING VALUES

MİSYON:
Kedrion
Betaphar,
Kedrion
Grup
tarafından üretilen insanların hayat
kalitesini yükseltecek, insan kanı türevi
ürünleri Türkiye içerisinde pazarlar ve
dağıtır.

MISSION:
Kedrion Betaphar markets and distributes
human
plasma-derived
products
produced by the Kedrion Group that can
improve people’s quality of life in Turkey
by an affiliate of Kedrion Group.
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Kedrion Betaphar works towards
maintaining excellent industry standards
and aspires to continuous improvement,
in order to increase its market share.

Kedrion Betaphar, pazar payını arttırmak
için kusursuz endüstri standartlarını
sürdürmeye çalışır ve devam eden
gelişmeyi amaçlar.

It works towards strengthening its role as Medikal,
bilimsel
the accredited partner of the medical, toplulukların itibarlı
scientific and institutional communities.
korumaya gayret eder.

ve
kurumlar
ortağı rolünü

The Kedrion Betaphar is committed to
ensure that its products are offered to all
patients in Turkey, independently of their
race, political ideas, religious belief,
country of origin or reason for illness.

Kedrion Betaphar, ürünlerinin, ırktan,
siyasi düşünceden, dini inanıştan,
milliyetten ya da hastalık sebebinden
bağımsız olarak Türkiye’deki bütün
hastalara
uygulanmasını
sağlamaya
kendini adamıştır.

Kediron Betaphar supports Kediron
Group’s ambition is to strengthen its
worldwide role as a strategic partner of
the national health systems of those
countries which aim at becoming selfsufficient in the availability of plasmaderived products.

Kediron Betaphar, Kediron Grup’un
plazma türevi ürünlerde kendine yeter
olmak
isteyen
ülkelerin
sağlık
sistemlerinde stratejik ortak olarak
uluslararası rolünü güçlendirme hedefini
destekler.

Kedrion Betaphar produces value for its
investors, its employees and for the local
communities, while continuing to promote
with its own vision and values of
responsibility, transparency, trust and
respect.

Kedrion Betaphar kendi vizyonu ve
sorumluluk bilinci, şeffaflık, güven ve
saygı ilkelerini öne çıkarmaya devam
ederken yatırımcıları, çalışanları ve yerel
topluluklar için değer üretir.

GUIDING VALUES:

KILAVUZ DEĞERLER:

Kedrion Betaphar aims to:
 Make social responsibility the guiding
value underlying the Group’s actions;
 Provide transparent and complete
information in its relations with its
stakeholders;
 Continuously instill confidence in the
company through competent, honest
and responsible behavior;

Kedrion Betaphar şunları hedefler:
 Sosyal
sorumluluğu
Grubun
hareketlerinde yatan temel kılmak;
 Paydaşlarıyla olan ilişkilerinde tam ve
şeffaf bilgi sağlamak;

 Süreklilik arz eden bir şekilde yetkin,
dürüst ve sorumluluk sahibi bir
davranışla şirket içerisinde özgüven
aşılamak;
 Demonstrate care and respect for  Ürünlerin ve sürecin güvenliği ve
society through the safety and quality
kalitesi
ile
birlikte
toplumu
of its products and processes.
önemsemek
ve
topluma
saygı
göstermek.
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4. THE PRINCIPLES

4. İLKELER

GENERAL PRINCIPLES
Kedrion Betaphar shall adopt a
Governance and Internal Control System
in compliance with any Turkish laws the
International Agreements to which
Turkey is partyand demonstrated best
practices in the pharmaceutical field.

GENEL İLKELER
Kedrion Betaphar Yönetimini ve İç İşleyiş
Mekanizmasını bütün Türk Hukukuna,
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
anlaşmalara , ve farmasötik alanda
uygulanan en iyi yöntemlere uygun olarak
düzenleyecektir.

The shareholders and company officials
shall:
 Take part in the company activities in a
consistent and well-informed manner;
 Act consistently with the principles of
fairness and integrity and abstain from
acting in case of a conflict of interest in
relation to their duties;
 Treat as confidential any information
they receive pertaining to their
department and not use their position
to obtain direct or indirect personal
advantages;

Şirket ortakları ve yetkilileri:
 Şirket işlerinde tutarlı ve iyi bilgilenmiş
bir biçimde yer alacaklardır;
 Adillik ve bütünlük ilkelerine uygun
hareket edecek ve görevleri dolayısıyla
oluşabilecek
olan
çıkar
çatışmalarından kaçınacaklardır;
 Bölümleri
dolayısıyla
edindikleri
herhangi bir bilgiyi mahrem tutacak ve
görevlerini herhangi bir doğrudan ya
da dolaylı kişisel çıkar elde etmek için
kullanmayacaklardır.

ETHICAL PRINCIPLES
Transparency and Integrity:

ETİK İLKELER
Şeffaflık ve Bütünlük:

Transparency means that all information
related to Kedrion Betaphar in the public
domain shall be truthful and correct. This
applies to all the information contained in
official reports, financial statements or
any other corporate documents made
available to stakeholders, as well as to all
information released to the general public.

Kedrion Betaphar ile bağlantılı olarak
kamuya açılmış her türlü bir bilginin
gerçek ve doğru olması şeffaflık anlamına
gelir.
Resmi
raporlarda,
finansal
beyanlarda ya da herhangi bir şirket
dokümanında yer alan ve paydaşlara
ulaşım imkanı verilmiş bütün belgeler için
de uygulanır ve buna kamuya açılmış
bütün bilgiler de dahildir.

 It is strictly prohibited to carry out any  Kedrion Betaphar Yönetim Kurulunu
false or fraudulent act influencing the
etkilemek ya da kurulun karar alma
decisions of Kedrion Betaphar’s Board
sürecinde oy çokluğunu manipüle
of directors in order to influence or
etmek amacıyla herhangi bir yanlış ya
manipulate the voting majority of the
da hileli davranışta bulunmak kesin bir
board in their decision-making
şekilde yasaklanmıştır.
process.
 It is strictly prohibited to circulate false  Kedrion Betaphar içinde veya dışında,
information, both inside and outside
Kedrion Betaphar kendisi, çalışanları
the Kedrion Betaphar, with regard to
ya da aynı şekilde çalıştığı üçüncü
the Kedrion Betaphar itself, its
taraflar hakkında yanlış bilgi yaymak
kesin bir biçimde yasaklanmıştır.
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employees or third parties working for
the same.
 Kedrion Betaphar recognizes to legal  Kedrion Betaphar, şeffaflık ve bütünlük
and criminal liability of acting against
taahhüdüne aykırı hareket etmenin,
the commitment of transparency and
özelikle Türk Ceza Kanunu ve Türk
integrity regulates in especially in the
Ticaret
Kanununda
düzenlenmiş
Turkish Criminal Code and Turkish
hukuki ve cezai sorumluluğunun
Commercial Code.
farkındadır.
Money Laundering:
Kedrion Betaphar shall adopt pre-emptive
measures to guarantee its business and
financial activities are not connected to
any
criminal
offences
which
imprisonment sentence envisaged in
Turkish Criminal Code for in case of
violation including, but not limited to,
money laundering (Turkish Criminal Code
art. 282), receiving stolengoods, and
receiving and dealing with illicit money
and goods(Turkish Criminal Code art. 165
and the rest). For this purpose, Kedrion
Betaphar avoids business relationships
with individuals or entities who are
suspected or known to have connections
with organized crime or illegal operations
or who are connected with money
laundering(Turkish Criminal Code art.
282), drugs use (Turkish Criminal Code
art. 188)or bribery(Turkish Criminal Code
art. 252).

Kara Para Aklama:
Kedrion Betaphar, işlerinin veya finansal
işlemlerinin
hiçbirini
Türk
Ceza
Kanununda ihlali halinde hapis cezası
öngörülmüş kara para aklama (Türk Ceza
Kanununu m. 282) çalıntı mal alma ve
yasadışı mal ve para kullanma( Türk Ceza
Kanununu m. 165 ve devamı) ile birlikte
bunlarla sınırlı olmayacak her türlü cezai
gerektiren suçlarla bağlantılı olmadığını
garanti etmek amacıyla önleyici tedbirler
benimseyecektir. Bu amaçla Kedrion
Betaphar, organize suçla ya da yasadışı
işlerle ya da para aklama(Türk Ceza
Kanununu m. 282), uyuşturucu kullanımı
(Türk Ceza Kanununu m. 188 vd) ya da
rüşvetle ( Türk Ceza Kanununu m.
252)bağlantılı olduğu bilinen ya da şüphe
edilen kişilerle ya da kurumlarla iş
ilişkisine girmekten kaçınır.

Conflict of Interest:
Every Kedrion Betaphar Employee has an
obligation to ensure that his or her
activities do not conflict with, or appear to
conflict with, the best interests of the
Company. In these cases, Kedrion
Betaphar is responsible for implementing
the relevant provisions of the Turkish
Commercial Code and the Labor Code. A
conflict of interest exists whenever an
individual's private interests interfere or
conflict in any way (or even appear to
interfere or conflict) with the interests of
the Company. A conflict of interest can
arise when an Employee takes actions or
has interests that may make it difficult to

Çıkar Çatışması:
Kedrion Betaphar çalışanlarının tamamı
hareketlerinin şirketin çıkarlarına aykırı
olmamasını ya da aykırı görünmemesini
sağlamayı garanti etmekle yükümlüdür.
Bu hallerde Kedrion Betaphar, Türk
Ticaret Kanununun ve İş Kanununun ilgili
hükümlerini uygulamaktan sorumludur.
Kişinin şahsi çıkarının şirketin çıkarlarına
karışması ya da ayrı düşmesi halinde (ya
da aykırı düşer gibi göründüğü hallerde)
çıkar çatışmasının varlığından söz edilir.
Çalışanın yaptığı hareketleri ya da sahip
olduğu
çıkarları
şirkete
karşı
sorumluluklarını
yerine
getirmesini
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perform his or her Company work objektif ve efektif bir biçimde etkilemesi
objectively and effectively.
halinde de çıkar çatışması ortaya çıkar.
Conflicts of interest may also arise when
an Employee or a member of his or her
family, receives improper personal
benefits as a result of the Employee’s
position at Kedrion Betaphar, whether
received from the Company or a third
party.
Employees should conduct
themselves with the highest legal and
ethical standards at all times.

Çalışanın ya da ailesinin, şirket içerisinden
veya üçüncü bir kişiden elde edilmiş olsa
dahi, Çalışanın Kedrion Betaphar’da
bulunduğu pozisyon sebebiyle uygunsuz
şahsi menfaat elde etmesi halinde de, çıkar
çatışması doğar. Çalışanlar her zaman en
yüksek yasal ve etik standartlara göre
davranmalıdır.

Conflicts of interest may not always be
clear-cut, so if you have a question, you
should consult with higher levels of
management. Employees who become
aware of a potential or actual conflict of
interest should immediately bring it to the
attention of a supervisor, senior Officer or
the Ethics Officer of Kedrion Betaphar
Biyofarmasӧtik İlaç San. ve Tic. A.Ş. and
then, as appropriate, remove themselves
from that situation unless they have
received permission, in writing, by an
officer of the Company. The terms of this
Code of Ethics do not seek to prohibit
participation in certain protected
concerted labor activities, regardless of
potential conflicts with the Company’s
interests.

Çıkar çatışması he zaman bariz
olmayabilir, eğer bu konuda aklınızda bir
soru varsa üst düzey yönetime
danışabilirsiniz. Potansiyel ya da gerçek
bir çıkar çatışmasının farkına varan
çalışanlar
bu
durumu
ivedilikle
amirlerinin, kıdemli yetkililerinin ya da
Kedrion Betaphar Biyofarmasӧtik İlaç San.
ve Tic. A.Ş.’nin etik kurallar yetkilisinin
dikkatine sunmalı ve ardından uygun
olduğu ölçüde ve aksine bir şirket
yetkilisinden yazılı izin almadıkları
müddetçe
kendilerini
durumun
içerisinden çıkarmaları gerekmektedir. Bu
Etik Kuralların koşulları, şirket çıkarları ile
olası çatışmalardan bağımsız olarak belirli
korunan ortak işgücü faaliyetlerine
katılımı yasaklamamaktadır.

Examples of conflicts of interest may
include, and are not limited to, the
following:
 Using Company funds, property or
other resources for illegal or improper
purposes, or for any purpose which is
not directly related to the Employee’s
employment at Kedrion Betaphar.

Sınırlı sayıda olmamakla beraber aşağıda
kimi
muhtemel
çıkar
çatışmaları
örneklendirilmiştir:
 Şirketin ödeneklerini, malını ya da
diğer kaynaklarını yasadışı ya da
uygunsuz amaçlarla ya da Çalışanın
Kedrion Betaphar’da çalışma sebebinin
dışındaki
herhangi
bir
amaçla
kullanmak;

 Improperly influencing, either directly  Herhangi bir müşterinin, tedarikçinin,
or indirectly, the decisions of any
hükümet yetkilisinin ya da kamu görevi
customer, supplier, government official
adayının, çalışanın ya da herhangi bir
or candidate for public office,
üçüncü tarafın Kedrion Betaphar ile
employee, or any other outside party in
olan işleriyle ilgili kararını uygunsuz
his or her dealings with Kedrion
yollarla, doğrudan ya da dolaylı olarak
Betaphar.
etkilemek;
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 Employment with, or providing  Kedrion Betaphar’da çalışmaya devam
services to, a competitor of Kedrion
ederken, Kedrion Betaphar’a rakip
Betaphar while still employed at
başka biri için çalışmaya başlamak ya
Kedrion Betaphar.
da hizmet görmek;
 Accepting from a vendor, supplier or
any other outside party that engages in
business with Kedrion Betaphar, could
engage in business with Kedrion
Betaphar, or impacts Kedrion ’s
business, any gift or entertainment that
either is not in compliance with
Company codes and policies, or has an
unreasonable value, either on its own
or when combined with other gifts and
entertainment.
 Situations that place personal activities
in direct conflict with the interests of
Kedrion Betaphar.
 Misuse of confidential information.
 Having a significant financial interest in
a company which does business with or
is in competition with Kedrion
Betaphar.
 Accepting, giving or guaranteeing
obligations of loans to Employees,
including loans to directors and officers
that are not permitted by law.

 Kedrion Betaphar ile iş yapan, iş
yapabilecek olan ya da Kedrion
Betaphar’ın işine etkisi olan herhangi
bir satıcı, tedarikçi ya da üçüncü bir
taraftan,
Şirket’in
kurallarına
prensiplerine uygun olmayan ölçüde,
tek başına ya da diğerleriyle
birleştiğinde mantıksız bir değere
sahip olan miktarda hediye ya da
ağırlama kabul etmek;

Kedarion Betaphar declares and accepts
that Turkish laws envisage legal and
criminal responsibilities for these
enumerated acts as well as warrants to
initiate a legal process to those whom he
found to be acting contrary.

Kediron Betaphar sayılı davranışlar için
Türk Hukukunda hukuki ve cezai
sorumluluk öngörüldüğünü beyan ve
kabul etmekle beraber, aykırı davranışta
bulunduğunu tespit ettiği kişiler hakkında
hukuki süreç başlatmayı taahhüt etmiştir.

Team Members must remain completely
objective when choosing vendors or doing
business with customers or other outside
parties. All decisions should be made
without preference for anything other
than the best interests of Kedrion
Betaphar.

Takım Üyeleri satıcı seçerken ya da
müşterilerle ya da diğer taraflarla iş
yaparken tamamıyla tarafsız olmak
zorundadır. Bütün seçimler yalnızca
Kedrion Betaphar’ın en büyük çıkarı
gözetilerek yapılmalıdır.

 Kişisel hareketleri Kedrion Betaphar ile
doğrudan çıkar çatışmasına yaratan
durumlar;
 Gizli bilgilerin kötüye kullanılması;
 Kedrion Betaphar ile iş yapan ya da
rekabet halinde olan bir şirketten
kayda değer bir ekonomik beklenti
içinde olmak;
 Direktörler ve yetkililere yasalarca izin
verilmeyen borçlanmalar dahil olmak
üzere, çalışanlara yönelik borçlanma
yükümlülükleri
kabul
edilmesi,
verilmesi veya taahhüt edilmesi
 Acting in violation of this Code of  Bu Etik Kurallara aykırı davranmak;
Ethics.
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PRINCIPLES APPLICABLE TO WORK
ENVIRONMENT
One of the core principles of the Kedrion
Betaphar is the empowerment and
recognition of its employees talents as
well as the assurance that the standards of
excellence
requested
in
the
biopharmaceutical sector are strictly
applied in all workplaces. Accordingly,
Kedrion Betaphar ensures policies on
working conditions are properly updated
in order to guarantee a clean, healthy and
safe workplace, inclusive and respectful of
diversity in all its forms, and properly
disciplining any kind of discrimination or
abuse. The Kedrion Betaphar warrants to
act accordingly the principle of equality
regulates in the article 5 of Turkish Labor
Law and take responsibility of its contrary
acts.

ÇALIŞMA
ORTAMINDA
UYGULANABİLECEK İLKELER
Kedrion Betaphar en temel ilkelerinden
biri, çalışanların yeteneklerini en iyi
şekilde
tanımlayıp
ona
göre
yetkilendirmek ve bunun yanında
biyofarmasötik sektörü içerisinde istenen
en üstün standardı en katı şekilde
uygulanmasını çalışma ortamlarında
sağlamaktır. Bu çerçevede Kedrion
Betaphar, her türlü çeşitliliğe saygılı ve
bunları kapsayıcı, temiz, sağlıklı ve güvenli
bir işyerini garanti edecek ve her türlü
ayrımcılığı ve kötüye kullanımı en uygun
şekilde disiplin altına alacak çalışma
koşullarına ilişkin politikalarının düzgün
bir şekilde güncellenmesini sağlar.
Kedarion Betaphar, Türk İş Kanununun 5.
Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine
uygun davranmayı taahhüt eder ve aykırı
eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir.

The Kedrion Betaphar complies with the Kedrion Betaphar Uluslararası Çalışma
principles of the International Labour Örgütü (ILO) ilkelerine kendini uyarlar.
Organisation (ILO).
Human rights, diversity and inclusion
in the work environment
Kedrion Betaphar is committed to create a
working environment marked by social
responsibility and reciprocal trust and
respect. In order to achieve this, it is
essential that employee relations across
all levels are appropriate and mutually
beneficial.

Çalışma ortamında insan hakları,
çeşitlilik ve kaynaştırma
Kedrion Betaphar sosyal sorumluluk,
karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde
işleyen bir çalışma ortamı kurmaya
kendini adamıştır. Bu amaca ulaşmak için
bütün seviyeler arasında olan çalışan
ilişkilerinin uygun ve karşılıklı olarak
fayda sağlayacak bir biçimde olması temel
bir zorunluluktur.

It also seeks to empower and recognize the
individuality duality and diversity within
the group, in order to give each employee
the opportunity to be an active participant
in their own performance as well as a
successful contributor to Kedrion
Betaphar reputation and results.

Her bir çalışana kendi performanslarıyla
etkin bir iştirakçi ve Kedrion Betaphar
namına ve sonuçlarına başarılı bir
katılımcı olma fırsatı vermek için grup
içindeki bireysel çokluk ve çoğulculuğu
tanır ve güçlendirmeye çalışmaktadır.

A strong commitment shall be made to Uluslararası sözleşmelerde, BM İnsan
respect the guiding values and principles Hakları Bildirgesi ve Çocuk Hakları
relative to human rights expressed in the Konvansiyonunda
belirtilmiş
insan
International conventions, in the UN
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Declaration of Human Rights and in the haklarına yönelik yol gösterici değerler ve
Convention on the Rights of the Child.
ilkelere saygı göstereceğini taahhüt eder.
The Kedrion Betaphar shall have zero
tolerance of any form of harassment,
discrimination or threat against any
employee who, in good faith, reports a
potential breach of the principles of this
Code of Ethics or of any laws or
regulations (see par. 5).

Kedrion Betaphar, iyi niyetle, bu Etik
Kurallarn ilkelerinin veya herhangi bir
yasa veya yönetmeliğin potansiyel olarak
ihlal edildiğini bildiren herhangi bir
çalışana yönelen her türlü ayrımcılık ve
tehdide
sıfır
tolerans
gösterecektir.(Bakınız paragraf 5)

Health and Safety
The Kedrion Betaphar is firmly committed
to protecting the health, safety and wellbeing of its employees, consultants and
collaborators.

Sağlık ve Güvenlik
Kedrion
Betaphar,
çalışanlarının,
danışmanlarının ve iş ortaklarının
sağlığını, güvenliğini ve refahını korumaya
kendisini sıkı bir şekilde adamıştır.

Therefore, it is required to:
Bu sebeple;
 ensure that activities are carried out in  yapılan
işlemlerin
tamamının
compliance with all applicable laws,
uygulanabilir hukuka uygunluğunu,
 guarantee safe working conditions,  sağlık ve güvenliğe yönelik detayı
including a detailed assessment of all
değerlendirmeler, önleyici ve koruyucu
the risks for health and safety, the
düzenlemeler,
bütün
bunların
adoption of preventive and protective
etkililiğinin düzenli gözetilmesi ve
measures, constant monitoring of their
herhangi bir kazanın sebebinin detaylı
effectiveness and analyzing the causes
incelemesi de dahil olmak üzere
at the root of any accidents,
güvenli çalışma şartlarının garanti
edilmesini,
 train and educate all pertinent  devamlı olacak olan gelişmeye katkı
employees to increase their level of
sağlayabilmeleri için dikkat ve
attention and competence in actively
yeterliliklerinin sürekli ve efektif bir
and effectively contributing to
biçimde arttırılması amacıyla, aynı
continuous improvement, respecting
zamanda güvenlik önlemlerine dikkat
safety measures and reporting to their
ederek ve güvenli olmayan ya da uygun
managers and the EHS teams any
olmayan herhangi bir durumu
unsafe or non-compliant situation.
yöneticilerine ve güvenlik birimlerine
(ÇSG)
bildirerek,
bütün
ilgili
çalışanların
eğitilmesi
ve
geliştirilmesini temin etmektedir.
 In this regard Kedrion Betaphar takes  Bu bağlamda Kedrion Betaphar Türk İş
all measures regulated in Turkish
Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve
occupational safety and health laws
yönetmeliklerinde düzenlenen tüm
and regulations.
tedbirleri almaktadır.
MARKET PRINCIPLES

PAZAR İLKELERİ

Product safety, process quality and Ürün güvenliği, işlem kalitesi ve
reliability
(efficiency
and güvenilirliği (etkililik ve yeterlilik)
effectiveness)
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Kedrion Betaphar’s employees shall
comply with national and international
laws regulating the plasmaderived
product industry.

Kedrion Betaphar çalışanları plazma
türevi ürün piyasasına hakim olan ulusal
ve uluslararası kurallara uygun hareket
edeceklerdir.

Product quality is one of the Kedrion
Betaphar’s distinctive features and gives
the company a competitive advantage.
Guaranteeing quality means offering a
product that is the result of the application
of excellent standards in terms of research
& development, production processes and
safety. Kedrion Betaphar ultimately aims
to constantly adhere to effective standards
of excellence, beyond the expectations of
patients and their families, doctors and the
entire health community. In the countries
where Kedrion Betaphar operates, it will
do its best to ensure an adequate supply of
plasma-derived products for medical and
scientific purposes.

Kedrion Betaphar diğerlerin ayıran ve
şirkete rekabet imkanı sağlayan özelliği
ürün kalitesidir. Kalitenin garantilenmesi;
araştırma ve geliştirmede, üretim
sürecinde ve güvenlikte en mükemmel
standartların uygulandığı bir sürecin
sonunda oluşan üründür. Nihayetinde
Kedrion
Betaphar,
hastaların
ve
ailelerinin, doktorların ve bütün sağlık
camiasının beklentilerinin ötesinde etkin
mükemmel bir standart ile sürekli bağlı
olmayı hedeflemiştir. Kedrion Betaphar iş
yaptığı ülkelerde, plazma türevi ürünlerin
tıbbi ve bilimsel amaçla kullanımı için
yeterli miktarda ürünü sağlamak üzere
elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Improvement
and
continuous
Innovation
Kedrion Grup in which Kedrion Betaphar
one of its affiliates, supports Research and
Development to promote its growth as
well as requires to carry out the Research
and Development in compliance with
applicable laws and regulations and with
the standards set by the ethical codes of
the scientific and biopharmaceutical
community.

Gelişim ve devamlı yenilik

Continuous improvement of its processes
and development of best practices to meet
targets of efficiency and excellence as set
by the biopharmaceutical sector, are
among the Group’s goals.

Biyofarmasötik
sektör
tarafından
konulmuş olan etkililik ve mükemmellik
hedeflerini yakalayabilmek için süreçlerin
sürekli iyileştirilmesi en iyi uygulamaların
geliştirilmesi
Grubun
hedefleri
arasındadır.

Vendor relations
Kedrion Betaphar maintains mutually
beneficial relationships with its suppliers
and partners. Kedrion Betaphar shall
apprise all suppliers and partners of the
principles and rules on which the group
basis all negotiations.

Tedarikçi ilişkileri
Kedrion Betaphar tedarikçileri ve
ortaklarıyla her daim karşılıklı menfaatin
öne çıktığı bir ilişki içerisindedir. Kedrion
Betaphar bütün tedarikçileri ve ortaklarını
grubun
kendi
görüşmelerini
de

Kedrion Beaphar'ın iştiraklerinden biri
olduğu Kedrion Grubu, büyümeyi öne
çıkarmak için araştırma ve geliştirmeyi
destekler ve araştırma ve geliştirmenin
mevzuata uygun yürütüleceğini ve
bilimsel ve biyofarmasötik topluluklarca
ortaya konulmuş ahlaki ilkelerle getirilen
standartlara uyumlu olacağını temin eder.
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gerçekleştirdiği temel ilke ve kurallar
konusunda bilgilendirecektir.
No form of corruption or bribery shall
be conceded or permitted. Being aware
that these actions constitutes a crime in
Turkish Laws, in the occurrence of these
situations Kedrion Betaphar warrants to
file a criminal complaint about concerned.
In addition, suppliers and partners are
encouraged to share the same ethical and
social principles to guarantee a high
standard in all business relationships.

Rüşvetin veya yolsuzluğun hiçbir türü
kabul
edilmeyecek
veya
izin
verilmeyecektir. Bu fiillerin Türk
Hukukunda suç teşkil ettiğinin bilincinde
olarak Kedrion Betaphar, bu durumların
ortaya çıkması halinde ilgilisi hakkında
suç duyurusunda bulunmayı taahhüt eder.
Aynı zamanda tedarikçiler ve ortaklar da
tüm iş ilişkilerinde yüksek standartlarda
ahlaki ve sosyal ilkelere katılmaları
noktasında teşvik edileceklerdir.

Interactions
with
Public
Administrations, Health Services and
Private Bodies
All dealings with individuals serving as
Public Officials, or individuals in charge of
a Public Service or acting on behalf of
Public Institutions shall be conducted in
full compliance with applicable laws and
regulations.
Additionally,
those
relationships shall be exclusive to the
particular functions necessary to carry out
their assigned role as per the Kedrion
Betaphar’s
specified
expectations,
requirements and the authorization
received from the relevant corporate
departments.

Kamu İdareleri, Sağlık Servisleri ve
Özel Kurumlarla İlişkiler

The Kedrion Betaphar strictly prohibits
any representative of the company from
promising or offering gifts or benefits
(money, goods, services, favors or other
tangible / intangible advantages), either
directly or indirectly to any Public Officials
or their relatives, which may cause any
unlawful or illegal interest and/or
advantage. For instance, it is prohibited to
promise and/or offer any gift and/or
benefit: a) to obtain preferential treatment
in any relation with Public Administration;
b) to induce public officials and/or
persons in charge of public services to use
their influence on other members of Public
Administration. At the same time, Kedrion

Kedrion
Betaphar
herhangi
bir
temsilcisinin, herhangi bir Kamu Görevlisi
ya da yakınına doğrudan ya da dolaylı
olarak, kanunsuz ya da yasadışı bir
biçimde hak veya avantaj sağlayabilecek,
vaat, hediye ya da çıkar (para, mal, hizmet,
iltimas ve maddi/manevi avantaj)
sağlamasını kesinlikle yasaklamıştır.
Örneğin: a) Kamu Hizmetleriyle herhangi
bir ilişkide tercihi bir ayrıcalık elde etmek
için; b) Kamu Hizmetlerinde bulunan
başka birinin etki altına alınabilmesi için
başka bir kamu yetkilisi ve/ya da kamu
hizmetinden görevli birini teşvik etmek,
gibi amaçlarla herhangi bir hediye ve/ya
da vaat ve/ya da ayrıcalık tanınması ve/ya

Kamu yetkili sıfatındaki kişilerle, kamu
hizmetlerinden sorumlu olanlarla ya da
kamu kurumları adına hareket eden
kişilerle
olan
iletişimin
tamamı
yürürlükteki
mevzuata
uygun
yapılacaktır. Ek olarak bu ilişkiler Kedrion
Betaphar’ın belirtilen istekleri, ihtiyaçları
ve ilgili şirket bölümlerinden gelen izin
kapsamında
yapılması
gerekenleri
gerçekleştirmek için gerekli olanlarla
sınırlı olacaktır.
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Betaphar is aware of its legal
responsibility against these acts that will
constitute a bribery crime in the Turkish
penal code.

da
teklif
edilmesi
kesinlikle
yasaklanmıştır. Aynı zamanda Türk Ceza
Kanununda rüşvet suçunu teşkil edecek
bu fiillere karşı Kedrion Betaphar hukuki
sorumluluğunun farkındadır.

This Code of Ethics is based on the premise
that choices in patient care are made
according to the actual needs of the
patients and not commercial interests.
Kedrion
Betaphar
recognizes
the
importance of professional
relationships with experts in the
healthcare sector and believes it is key to:
a) provide information on the benefits
and risks of the Kedrion products;
b) provide scientific and educational
information;
c) support medical research and training;

Bu Etik Kurallar hasta bakımında
yapılacak olan seçimlerin hastaların
gerçek ihtiyaçları gözetilerek yapılacağı ve
ticari amaçlarla yapılmayacağı temeli
üzerine kurulmuştur. Kedrion Betaphar
tıp
alanındaki
uzmanlarla
olan
profesyonel ilişkinin öneminin farkındadır
ve şu maddeleri önemli görür:
a) Kedrion ürünleriyle alakalı fayda ve
riskleri içeren bilgi sunmak;
b) Bilimsel ve eğitime yönelik bilgi
sunmak;
c) Tıbbi
araştırma
ve
eğitimi
desteklemek;
d) obtain feedback and advice regarding d) Tıp alanında danışabileceği uzmanların
its products from consulting experts in
ürünle ilgili olan tavsiye ve geri
the medical field.
dönüşlerini elde etmek.
The Kedrion Betaphar, according to and
respectful of local laws and regulations,
may engage in relationships with Health
Care Professionals, including consultancy
services, as long as the relevance,
suitability, purpose and documentation of
the relationship are appropriate and
compliant.

Kedrion Betaphar, Sağlık çalışanlarıyla
yerel hukuka ve yönetmeliklere uygun ve
saygılı bir ilişkiye girebilir ve alakası,
uygunluğu, amacı ve belgelendirilmesi
yerinde ve uyumlu olduğu müddetçe
danışmanlık hizmetleri de bu ilişki içine
alınabilir.

Kedrion Betaphar is dedicated to fighting
corruption involving interactions with
healthcare
professionals
and
organizations or individuals connected
with Public Administration and affirms
that the following conducts are strictly
prohibited, including but not limited to:
 simulating fraudulent expenses, for
example, inflating actual expenses in
order to give money to managers of
private bodies, or persons under their
supervision or control, with the aim of
inducing them to perform or omit to
perform certain acts that would cause
them to breach their duties or

Aşağıda verilenlerle sınırlı olmamakla
beraber, Kedrion Betaphar kendisini
sağlık
çalışanlarıyla
ve
organizasyonlarıyla
ya
da
kamu
hizmetleriyle bağlantılı olan kişilerle olan
iletişiminde yolsuzluğun herhangi bir
biçimine karşı savaşmaya adamıştır;
 Sahte masraf çıkarmak, örneğin,
organizasyonlarına zarar verecek
biçimde, bir hareketi gerçekleştirmesi
ya da başka bir harekete göz yumması
yoluyla
görevinden
ve
sorumluluklarından
alıkoyabilmek
amacıyla gerçek masrafları şişirerek
özel kurumların yöneticilerine ya da
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obligations, causing harm to their
onların altına çalışan kişilere para
organization;
vermek;
 purchasing goods or services for  Uygunsuz ya da yasaklanmış bir
managers of private companies, or
yönetim
şekli
sergileyerek
persons under their supervision or
organizasyonunda maddi zarara yol
control, in order to induce improper or
açacak şekilde davranması için özel
prohibited conduct which may cause
şirketlerin yöneticilerine ya da altında
economic loss to their organization;
çalışanlara mal ya da hizmet satın
almak;
 giving or promising money or other  Kedrion Betaphar için bir menfaat
benefits to managers of private bodies,
sağlamak amacıyla özel şirketlerin
or to persons subject to their
yöneticilerine
ya
da
altında
supervision or control, in order for the
çalışanlarına para ya da başka
Kedrion Betaphar to obtain a benefit
menfaatler sağlama ya da vaat etmek.
from them.
Competition Interactions
Antitrust regulations are put in place by
the current legal systems to respond to
excessive market power and market
distortion caused by unlawful and unfair
business agreements between companies.
All agreements, decisions and practices
which prevent, distort or restrict
competition between any undertakings
operating in or affecting markets for goods
and services within the borders of the
Republic of Turkey; abuse of dominance
by dominant undertakings in the market;
any kind of legal transactions and
behavior having the nature of mergers and
acquisitions which may significantly
decrease competition are banned by the
The Turkish Act On The Protectıon Of
Competition and envisaged criminal
sanctions for infringements.

Rekabet İlişkileri
Şirketler arasında hukuksuz ve adil
olmayan
anlaşmalarla
pazarın
bozulmasını ve aşırı aşkın pazar gücüne
neden olunmasına karşı günümüz hukuk
sistemlerinde antitröst düzenlemeler
getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet
gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her
türlü teşebbüsün aralarında yaptığı
rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı
anlaşma, uygulama ve kararlar ile
piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu
hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve
rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme
ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî
işlem ve davranışlar Türk Rekabetin
Korunması kanunu ile yasaklanmış ve
ihlaller
için
cezai
yaptırımlar
öngörülmüştür.

Therefore, the ultimate goal of antitrust
regulation is to promote a free market
economy. In the light of this, it is the belief
of the Kedrion Betaphar that free and
proper competition between companies
stimulates efficient distribution of goods
and services, and facilitates good pricing,
better quality, and top innovation.

Böylelikle antitröst düzenlemelerin nihai
hedefi, serbest pazar ekonomisini
desteklemektir. Bunların ışığında, Kedrion
Betaphar, malların ve hizmetlerin etkili
dağıtılması ve iyi fiyat, daha iyi kalite ve
üst düzey yenilik için şirketler arasında
serbest ve düzgün bir rekabet olması
gerektiğine inanır.

Kedrion Betaphar strongly recommends Rakiplerle olan ilişkilerde
that during relations with competitors:
Betaphar şunları tavsiye eder:
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Kedrion

 no sensitive information, from an  Anti tröst bakış açısından, rakiplerle
antitrust point of view, may be
herhangi bir hassas bilgi değişimi
exchanged with competitors;
yapılmaması;
 any kind of concerted action, informal  Rekabeti kısıtlayacak ya da böyle bir
talks or “gentlemen’s agreements” that
etki yaratacak herhangi bir uyumlu
are intended to restrict competition or
eylem, gayri resmi görüşme ya da
may have the effect of doing so are
“centilmenlik anlaşması” yapılması
prohibited;
yasaklanmıştır;
 Anti tröst disiplinin temel ilkelerini
 everyone shall keep in mind the
herkesin
aklında
tutması
fundamental principles of the antitrust
gerekmektedir.
discipline.
Failure to comply with antitrust and
competition laws could lead to criminal
and civil penalties and significant business
disruptions, as stated by national and
international regulations.

Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde
düzenlendiği
boyutuyla,
antitröst
düzenlemelerine uygun davranmamak,
cezai ya da maddi cezalara ve önemli
ölçüde iş kaybına yol açabilir.

Should any questions or concerns arise Bu bölümle ilgili herhangi bir soru veya
with respect to this section, refer to the sorun doğması halinde.
Antitrust Compliance Officer (ACO).
Her türlü ihlal için Türk Rekabet
Kurumuna rekabet.gov.tr adresinden
For any infringement, you can complaint şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.
to the Turkish Competition Authority at
regabet.gov.tr
KAMU
VE
TOPLUMA
YÖNELİK
PRENSİPLER
PRINCIPLES
CONCERNING
THE
COMMUNITY AND SOCIETY
Kedrion Betaphar plazma bağışı için olan
ihtiyaca ve plazma türevi ürünlerin
Kedrion Betaphar provides accurate kullanımına yönelik olan bilgiler açısından
public information regarding the need for kamuyu doğru bir şekilde bilgilendirir ve
plasma donation and the use of plasma- halkı kan bağışı programlarına gönüllü
derived products and encourages the olmaları için cesaretlendirir.
public to take part in its blood donor
programs.
Kedrion
Betaphar
kan
alma
programlarının gerek uluslararası gerek
Kedrion Betaphar cooperates across all yerel kamu kurumları olacak şekilde her
levels within the international and local düzeyden organizasyonuyla işbirliği yapar
Institutional Bodies in the organization of ve bu işbirliği plazma türevi ürünlerin
blood collection programs as well as in güvenli kullanımının desteklenmesinde de
promoting the safe use of plasma-derived sürer.
products.

PRINCIPLES
ENVIROMENT

CONCERNING

THE

ÇEVREYE YÖNELİK PRENSİPLER
Kedrion
Betaphar
çevresel
sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası
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Kedrion
Betaphar
considers olarak görür ve diğer şirketlerden de
environmental sustainability as part of its şunları bekler:
strategy and requires each company to:
 Yaptıkların
işlerin
yürürlükteki
mevzuata uygun yürütülmesi (Türk
 Ensure that its activities are carried
Çevre Kanunu ve Türkiye’nin taraf
out in compliance with all applicable
olduğu uluslararası anlaşmalar);
Laws (Turkish Environmental Law
and all International Agreements to  Piyasada bulunan en iyi teknoloji
which Turkey is party);
kullanılarak verimliliği sürekli olarak
 Increase its efficiency continuously,
arttırmak ve finansal fizibiliteye değer
evaluating economic feasibility, using
katmak;
the best available technologies on the  Belirli bakış açılarına odaklanarak,
market;
zararlı atıkların üretiminin azalması,
 Improve
its
environmental
geri dönüştürülen atık miktarının
performance by focusing on its
arttırılması, su ve enerji kullanımının
significant aspects, decreasing the
optimize edilmesi, ses kirliliğinin
production of hazardous waste,
azaltılması ve atık su kalitesinin
increasing the rate of recycled waste,
yükseltilmesiyle, çevresel performansı
optimizing water and energy
arttırmak;
consumption,
reducing
noise
emissions and improving the quality  Bütün çalışanları, tedarikçileri ve
of its waste water;
ortakları çevre üzerindeki etkilerine
 Encourage each employee, supplier
sürekli dikkate etmeye teşvik eder.
and partner to pay constant attention
to their effect on the environment.
VERİ KORUNMASI
Türk
Kişisel
Verilerin
Korunması
DATA PROTECTION
Kanununda düzenlenen veri sorumlusu
As a data controller regulated in Turkish olarak Kedrion Betaphar, ticari faaliyetleri
Personal Data Protection Law, Kedrion sırasında,
çalışanlar,
müşteriler,
Betaphar, during regular business tedarikçiler ve sağlık çalışanlarının ve
operations, may collect, elaborate and bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ilişki
transfer personal data of different içerisinde olduğu farklı kategorilerden
categories of people with whom it has a insanların kişisel verileri toplayabilir,
relationship, including, but not limited to, detaylandırabilir ve aktarabilir.
employees, customers, suppliers, and
healthcare professionals.
Kedrion Betaphar kişisel verileri, Türk
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa
Kedrion Betaphar shall process personal uygun olarak işleyecektir.
data in compliance with Turkish Personal
Data Protection Law
Kişisel veriler:
 Düzenlemelere uygun, adilce ve şeffaf
Personal data shall be:
bir biçimde işlenecektir;
 Processed
in
accordance
with
regulations, fairly and in a transparent  Toplanması için gerekli olduğu amaç ile
manner;
sınırlı ve toplanmalarında gözetilen
 Collected explicitly and strictly for
amaca uygun yolla, açık bir biçimde ve
legitimate specified purposes in an
kesinlikle belirtilen meşru amaca
adequate, relevant way and limited to
yetecek kadar toplanacaktır;
what is necessary to complete the
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purpose for which they have been  Gerçekliğe uygun ve gerekli olduğu
collected;
ölçüde güncel olacaktır;
 Accurate and kept up to date, if needed;  Kişisel verinin işlendiği amaca uygun
olan vakitten daha uzun olmayacak
 Kept in a form which permits
şekilde verinin kimliği belirli bir
identification of data subjects for no
biçimde tutulacaktır;
longer than required for the purposes
for which the personal data is  Kazara kaybı, hasarı ve yok olması
processed;
halleri de dahil olmak üzere yeterli
 Processed in a manner that ensures
güvenliği sağlanacak bir biçimde
appropriate security of the personal
işlenecektir.
data, including protection against
accidental loss, destruction or damage. Kedrion Betaphar Türk Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa aykırı fiillerinden
Kedrion Betaphar will responsible for sorumlu olacaktır. Her türlü ihlal için, Türk
unlawful acts according to Turkish Kişisel Verileri Koruma Kurumuna,
Personal Data Protection Law. For any https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresinden
infringement, you can complaint to the şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.
board of Turkish Personal Data Protecting
Authority
at
kvkk.gov.tr/Icerik/6659/Complaint-tothe-board
5. YÜRÜRLÜK VE GÖZETİM
5. ENFORCEMENT
AND
MONITORING
Kedrion Betaphar has adopt Kedrion
Group Ethics policy by means of a Board of
directors resolution and implement a Code
of Ethics in compliance with the principles
set out in Kedrion Group Ethics Policy.

Kedrion Betaphar, Kedrion Grubun Etik
Politikasını Yönetim Kurulu kararı ile
benimseyerek, Kediron Grubun Etik
Politikası ile uyumlu olarak işbu Etik
Kuralları uygulamaktadır.
Etik Kurallarda belirtilen ilkeler, her bir
çalışan tarafından Sözleşmenin temel ve
esas yükümlülükleri olarak taahhüt
edilmiş ve her bir paydaş tarafından da
spesifik hüküm ve koşul olarak sunularak
ve kabul edilmiştir.

The principles set out in the Code of Ethics
have considered as an essential and
integral part of the contractual obligations
undertaken by all employees and as well
as any external stakeholder as provided by
the specific terms and conditions agreed to
by them.
Her bir Kedrion Betaphar yöneticisi ya da
genel müdürü bu Etik Kurallarda belirtilen
Managing Directors and General Managers ilkelerin
doğru
uygulanmasından
of each Kedrion Betaphar subsidiary are sorumludurlar.
responsible
for
the
correct
implementation of the principles set out in
this Code of Ethics.
Kediron
Betaphar,
kendisinin,
yöneticilerinin ve çalışanlarının bu Etik
Kediron Betaphar warrants to take the Kuralları ve yürürlükteki hukuku ihlal
legal responsibility of itself, its managers etmelerinin
hukuki
sorumluluğunu
and employees violations of this code of üstlenmeyi taahhüt etmektedir.
ethics and applicable laws.
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Any question or concerns about this Code
of Ethics and in case of the a violation of
the principles contained in this Code of
Ethics, employees should make all reports
to the direct supervisor or the Ethcis
officer of teh Kedrion Betaphar
Biyofarmasӧtik İlaç San. ve Tic. A.Ş

Bu Etik Kurallar ile alakalı herhangi bir
soru, sorun veya bu Prensipte ortaya
konulan ilkelerin ihlali halinde, çalışanlar
konuyla alakalı bütün bildirimlerini
doğrudan amirlerine ya da ………… adresi
üzerinden
Kedrion
Betaphar
Biyofarmasӧtik İlaç San. ve Tic. A.Ş. Etik
Yetkilisine bildirebileceklerdir.

Bu Etik Kurallara şirketin web sitesinden
This Code of Ethics adopted shall be ulaşabilecek ve düzenli olarak gözden
reviewed on a regular basis and can be geçirilecektir.
found on the website of the company.
6. REVİZYON VE GEREKÇESİ
6. REVISION AND MOTIVIES
Revizyon Gerekçe Geçerlilik
Revision Motivies Effective
tarihi
date
00
Ilk
28.05.2020
00
First
28.05.2020
Baskı
Emission
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