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GIRIŞ

3 İÇİND
EKİLE
R

İŞ ORTAKLARI

UYUM KILAVUZU

Küresel bir sağlık bakım ürünleri şirketi olarak, Medtronic tüm iş faaliyetlerinde en yüksek dürüstlük standartlarını
korumaya kararlıdır. Dürüstlük Medtronic kültürünün temel taşlarındandır ve hep öyle kalacaktır.

Bu rehber Medtronic’in iş faaliyetleri ile ilgili beklenti ve standartlarını içermektedir. Medtronic ürünlerini tanıtan ve satan
Tüm yetkili temsilciler, dağıtıcılar ve bayiler (dağıtıcılar) tarafından uygulanır. Medtronic tüm dağıtıcılarından en yüksek iş
etiği standartlarına, burada belirtilen Davranış Kurallarına ve yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelere uymalarını bekler.

Müşterilerimizin sağlık bakımı ile ilgili ihtiyaçları için hizmet veren ortağımız olarak, bizim uygunluk ve dürüstlük
hedeflerimizi paylaştığınıza eminiz. Bu programa olan desteğiniz ve sürekli işbirliğiniz takdir edilmektedir. Bu beklentiler ve
gereklilikler konusundaki ek bilgi için lütfen ya da yerel yasal temsilci veya uyumdan sorumlu temsilci ile irtibat kurun.

Kanal ortaklarımızın uyum gerekliliklerini yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanımları için bazı referans
belgeleri, araçlar ve modeller temin ediyoruz.: https://www.medtronic.com/us-en/about/corporate-
governance/distributor-compliance-turkish.html



İŞ İLKELERI

4 İÇİNDEKİLER

Medtronic, iş yaptığı ülkelerin kanunlarının gereği olarak, sağlık çalışanlarına ve hükümet yetkililerine nakit ödeme yapılmasını kesin bir

şekilde yasaklar. Medtronic hukuk servisinin onayı olmadan ve yasalara ve Medtronic politikasına uygun olmadığı sürece Medtronic 

adına hiçbir nakdi ya da ayni ödeme yapılamaz.

Ayrıca, tüm işlemlerin ve Medtronic tarafından ödenmesi gereken masrafların eksiksiz olarak kaydedilmesi, genel muhasebe ilkelerine

göre dağıtıcının defter ve kayıtlarında muhafaza edilmesi ve gereken ölçüde ayrıntı içerecek şekilde zamanında rapor edilmesi gerekir. 

Yanlış, yanıltıcı, eksik, tekrar içeren, belirsiz veya sahte girişler kesinlikle yasaktır.

Medtronic distributörleri, ürünlerin ithalatı ve ihracatını düzenleyen yasalar ve yaptırımlar ile yasaklı ülke ve ABD’deki boykot karşıtı yasalar

dahil olmak üzere, küresel ticari kanunlara uyacaktır.  Daha fazla bilgi için veya sorunuz olması durumunda, lütfen Medtronic yerel hukuk

ve uyum temsilcisinizle iletişime geçiniz. 

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

▪ Clearly identify expense items, including description, amount and  
purpose.

▪ Retain copies of invoices and original detailed receipts.

▪ Keep records of samples, free products and discounts.

▪ Retain copies of written approvals from Medtronic (where 
applicable) – and agreements with sub- distributors and agents.

▪ Retain copies of justifications and reasons for the expense.

▪ Include full names of all participating individuals and the venue for  
all meals and hospitality.

▪ Require event planners to keep and preserve their records relating  
to customer interactions.

▪ Retain copies acknowledging receipt of grants, product loans, and  
donations to institutions.

▪ Retain copies of agreements, proof of activities performed, and  
payments made.

▪ Make records available to Medtronic upon reasonable request. 
and fully cooperate in allowing Medtronic (or its designated 
representative) to inspect such records and/or facilities .

▪ Payments for unknown purposes.  False payment records.

▪ Vague and inaccurate records.

▪ Destruction of documents and records prior to the legally  required 
retention period.

▪ Failure to report any irregularity in record keeping.

▪ Misrepresentation of customers or employees names to justify  
amounts.

▪ Underestimate the importance of  complete and updated supporting 
documentation and the relevant auditing and  controls.



HER TÜR DEĞERLİ EŞYA

5 İÇİNDEKİLER

Hiçbir müşteriye, hükümet yetkilisine ya da üçüncü bir tarafa,

Uygunsuz iş avantajı elde etmek için değerli bir eşya vermeyiz. Bu eylem hatta bu tür bir eylemin düşünülmesi dahi rüşvet teşkil

edebilir ama şunlar aynı zamanda bir kanun ihlalidir.

KABUL EDİLEBİLİR
(yerel olarak tanımlanmış sınırlar içinde ve ulusal ve
yerel kanunlara, düzenlemelere ve endüstriye özgü
ve mesleki davranış kurallarına uygun olarak).

KABUL EDİLEMEZ

▪ Bir eğitim faaliyeti süresince şirket logosu içeren ücretsiz
kalemler, şapkalar, tişörtler kullanılması.

▪ Medtronic eğitim faaliyetleri dolayısıyla doğan makul havayolu, 
otel ve ulaşım ücretleri.

▪ İş toplantılarındaki yemek ve meşrubat masrafları, masraf makul
ölçülerde olduğu sürece, öncelikli amaç iş olup bu tür faaliyetler iş
amaçlarına hizmet etmelidir.

▪ Gerçek bir eğitim işlevi taşıyan ya da hastalara fayda sağlayan ara
sıra verilen şeyler.

▪ Masrafı makul ölçüleri aşan ya da alışılmış ya da kabul edilebilir
nitelikte olmayan ücretsiz materyaller sunulması.

▪ Eğlence sağlanması amacıyla ödeme yapılması.

▪ Bir müşterinin ya da hükümet görevlisinin misafiri ya da eşi ya da  
toplantıda paylaşılan bilgiyi almakta iyi niyetli, mesleki bir çıkarı
olmayan bir kişinin yemek, seyahat ve/veya konaklama masraflarını
karşılamak.

▪ Medtronic ürünlerini kullanma şartıyla değerli eşya vermeyi teklif
etmek veya vermek

▪ Tedarik edilen hizmetler için uygun ve adil piyasa değerinin üzerinde
ücret ödemek.



Hükümet yetkilisi

6 İÇİNDEKİLER

Bir hükümet yetkilisi ile kastedilen bir memur, işçi ya da ABD  
dışındaki bir hükümet, kurum, veya ajans veya uluslararası kamu
kurumu adına hareket eden bir kişidir. Medtronic  açısından özel
öneme sahip olmak üzere, kamu hastaneleri ya da kamu
kurumları tarafından işe alındıklarından, hastane çalışanları da 
hükümeti çalışanı kabul edilebilir.

Hükümet görevlisi terimi aşağıdakileri içerir:

Çıkar çatışması
Medtronic, bir çıkar çatışması olduğunda, hatta bir çıkar
çatışması görünümü olduğunda distributorlerden durumu
belirlemelerini ve önlemelerini bekler. İş kararlarının kişisel
çıkarlar veya ilişkiler tarafından uygunsuz olarak
etkilenmemesi önemlidir. Bu durum distributorun Medtronic 
çalışanları ile ilişkileri açısından da geçerlidir.

Çıkar çatışmasından bahsedildiğinde
aşağıdaki kavramları göz önüne almak
önemlidir.: Kişisel çıkar:▪ Doktorlar, hemşireler, eczacılar ya da devlet hastaneleri ya

da  devlet tarafından kontrol edilen hastanelerde işe alınan
sözleşmeli çalışanlar.

▪ Bir devlet dairesi ya da bölümünde çalışan işçiler.

▪ Herhangi bir aday, seçilmiş, atanmış ya da çalışmakta olan
memur.

▪ Yolsuzluk karşıtı kanunların izin vermediği faaliyetler
çocukları,  eşleri veya hükümet görevlilerinin diğer yakın
akrabalarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.

▪ İşçi ya da işçinin yakın akrabası.

▪ Bir dağıtıcıda mülkiyet sahibi (örneğin sermaye payı sahibi).

▪ Yakın akraba eş, çocuk, anne ve baba, kardeş vs … ya da işçinin
kendisiyle olan yakın ve kişisel ilişkisinin gerçek ya da öngörülen bir
çıkar çatışması yaratabileceği bir kişi anlamına gelir.

▪ Yakın Kişisel ilişkiler sınırlı olmamakla birlikte aynı evde birlikte
yaşayanları, resmi nikahsız birlikte yaşayanları, yasal vasileri, flört
ilişkisini, ya da evlilik dışı birlikte yaşayan işçileri kapsayabilir.



YEMEKLER VE MEŞRUBAT
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KABUL EDİLEBİLİR

İÇİNDEKİLE
R

Zaman zaman düzenlenen, bir ya da daha çok distributor temsilcisi ve bir tüketicinin katıldığı Medtronic ile ilgili iş toplantılarında

aşırı olmayan yemek ve meşrubat temin edilmesine izin verilebilir.

İlgili ülkelerde, Medtronic’in bu tür yemek ve meşrubatın masrafı konusunda sahip olduğu şirket içi rehberler kullanılır.

Lütfen, size bu detaylar konusunda yardım edecek olan yerel Medtronic İş Birimi, Hukuk or Kanal Yönetimi Uyum temsilcisi ile

iletişime geçin.

Gerçekleşmekte olan, gerçekleşmiş ya da gelecek satışların şartı olarak müşterilere yemek vermek asla uygun değildir.

KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
Kısa bir süre önce gerçekleşen bir bilimsel dernek toplantısında Doktor A ve bir grup sağlık uzmanı ile akşam yemeği yerken, bazı eşlerin de doktorların yanında
yemeğe katıldığını gözlediniz. Ne yaparsınız?

Eşi yemekte hazır olan her sağlık uzmanına özel olarak yaklaşıp onlara eşlerin yemek masraflarını ödemek için yetkili olmadığınızı hatırlatırsınız. Yemeğe devam eder ve
sadece doktorların masrafını karşılarsınız.

Eşlerin yemeklerini de ödersiniz ama kayıtlarda değişiklik yaparak, yemekte hazır olmayan doktorlar için ödeme yaptığınızı gösterirsiniz.

▪ Temel sebep işle ilgili meşru bir sebep olmalıdır.  Yemek iş ilişkisine
göre ikincil niteliktedir.

▪ Sadece toplantıya katılmak için işle ilgili uygun sebebi olan katılımcılar
için ödeme yapın.

▪ Dağıtıcının temsilcisi olarak şahsen katılın.
▪ Ortamın tartışmanın doğası üzerinde önemli bir etkisi vardır.
▪ “Yemekler ve Meşrubat” olarak tanımlanan kayıtları makbuz

fotokopileri,  katılımcı isimleri, gerekçeler ve tartışma konuları ile
birlikte tam olarak muhafaza edin.

▪ Sahip olunan politikaya, Medtronic tarafından belirlenmiş ya da yasa
ile tanımlanmış diğer harcama sınırlarına riayet edin.

Aşağıdaki kurallara uymanız halinde, zaman zaman mütevazi değerde
olan yemekler için ödeme yapabilirsiniz.

▪ Pahalı yemekler
▪ Olağanın ötesindeki sıklıkta yemek organizasyonu düzenlenmesi.  

Tamamen sosyal ilişki niteliğinde yemekler.
▪ Bir müşteriye eşlik eden aile üyeleri, arkadaşlar veya diğer misafirlerin

yemek masrafları.
▪ Şirketi temsil eden kimsenin katılmadığı yemekler.
▪ Konunun doğasına uygun olmayan yerlerde iş toplantıları

düzenlemek.
▪ Harcama sınırları içinde kalmak için masraf raporlarına isimler

eklemek.

Aşağıdaki sebeplerle ödeme borcu altına girmek.



MEDTRONIC DIŞINDAKİ KURUMLAR TARAFINDAN DESTEKLENEN  
TIBBİ KONFERANSLAR VE PROFESYONEL TOPLANTILAR

8 İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
çalıştığınız sağlık uzmanlarını davet ederseniz, bu daveti geçen yıl yaptıkları büyük çaptaki satın alma işlemlerinin bir karşılığı olarak görecekler.

Sağlık uzmanları kongre sırasında çalışmıyor olacaklarından kendilerine ekonomik bir tazminat sağlanması da iyi olacak.

Medtronic politikasına göre, üçüncü taraflarca düzenlenen faaliyetlere (Medtronic tarafından düzenlenmeyen faaliyetler) sağlık uzmanlarının katılımı için sponsorluk hizmeti
vermeye izin verilemez. Bununla birlikte düzenleyici, katılımcıları seçtiği sürece Medtronic faaliyetler için sponsorluk yapabilir. Medtronic katılımcıları seçemez, nihai kararı
etkileyemez. Sağlık uzmanına katılım sayısına göre ödeme yapmaya da izin verilemez.

Katılımını istediğiniz doktor ve hemşireleri belirlemek için tıp derneği ile görüştünüz ve uygun olduğu izlenimi vermek için tazminatı iş masrafı olarak sunmak amacıyla belirli
işlemler yaptınız

▪ Eğitim merkezlerimizde ya da önceden onaylanmış diğer yerlerde

▪ Medtronic tarafından sponsorluğu yapılan eğitim programları.

▪ Herhangi bir ülkenin özel mevzuatına ya da endüstri Davranış Kuralları
rehberlerine uymak.

▪ Belirtilen faaliyetlerde katılımcı seçiminde ve gündemin düzenlenmesinde
bağımsızlığınızı korumak.

▪ Makbuz kopyaları, faaliyet ismi, gerekçelendirme (iş sebebiyle söz konusu
olan meşru bir sebep olmalıdır) ve tartışma konularının tam  bir kaydını
tutmak.

▪ Beyan etme ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek.

▪ Bir sağlık uzmanının üçüncü kişi tarafından düzenlenen bir faaliyete
katılım masraflarını ödemek.

▪ Geçmiş, şimdiki ya da gelecek zamanda söz konusu olan bir iş avantajı
elde etmek amacıyla bir faaliyetin nihai katılımcılarını seçmek veya
seçim kararına etki etmek.

▪ Doğrudan doğruya bir sağlık uzmanının üçüncü bir kişi tarafından
düzenlenen bir faaliyete katılımını desteklemek için masrafları,  bağışları
ya da diğer bir tür desteği yönlendirmek.

▪ Doktor ve hemşirelerin çalışmadıkları günleri tazmin etmek ve
kendilerine eğlence imkanı sunmak.

Medtronic distributorleri bilimsel bilgiyi, tıbbi ilerlemeyi, ve/veya efektif sağlık bakımını destekleyen iyi niyetli, bağımsız,  eğitime yönelik, 

bilimsel veya politika oluşturan yetkili konferans düzenleyicileri için makul sponsorluk sağlayabilir. Bu  tür sponsorluklar belirli bir şahsın

talep üzerine katılımına ya da dağıtıcının yönetimine yönelik olmayabilir. Medtronic  distributorleri sağlık uzmanlarını üçüncü taraf

konferanslarına veya Medtronic adına benzer bir faaliyete katılmaları için doğrudan desteklemeyebilir Sağlık uzmanı Medtronic adına

konuşması dışında.



DOKTORLARI DANIŞMAN, EĞİTİMCİ YA DA GÖZETMEN  
OLARAK İŞE ALMAK
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Senaryo
Doktor A yerleştirilebilir kalp cihazlarının son teknolojisi konusunda önde gelen bir fikir lideridir. Siz implant edilebilir çekirdek cihazınız için yeni bir tasarı
araştırmaktasınız ve tasarının güvenliği konusunda önde gelen fikir liderlerinin tavsiye ve geri bildirimlerine ihtiyacınız var. Bir Danışma Kurulu oluşturuyor ve Doktor
A’nın katılmasını istiyorsunuz.  Doktor A sizden kurula gelecekteki tüm katılımını kapsayan belirli sabit bir miktarı öngören ve toptan fiyata dayanan bir anlaşma
yapmanızı istiyor. Bedelin gelecekteki herhangi bir hizmet için “garanti edilmiş” meblağ niteliğinde ödenmesini talep ediyor.

Tazminat, her bir İstişare Kurulu katılımcısı için bir saat/gün ücreti olarak belirlenebilir ve gerçekleştirilen her bir hizmet sonrası ödenebilir. Bu ödeme faaliyetlerin
gerçekten icra edildiğini gösteren ilgili belge ve yazılı rapora dayanır. Ek bilgi için Medtronic adil ücret değeri rehberine bakınız.

İcra edilen hizmetten bağımsız olarak, toptan fiyat uygulamasına dayanan “ücret sözleşmesi” yapmak uygundur.

İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Bir doktorun hizmet vermesi için meşru bir ihtiyaç olduğunda, aşağıdaki şartlar aranır::

▪ Belirli, meşru iş ihtiyacını belgelendirin ve içerdiği belirli hizmetleri
tasvir edin.

▪ Belirlenen amaçla ilgili olarak, nitelik, uzmanlık ve kaabiliyet
temeline dayalı, açık bir Sağlık Çalışanı Kriteri kullanın,

▪ Adil piyasa değeri üzerinden ücretlendirme yapın.

▪ Hizmetlerin sağlanmasından önce anlaşmanın imzalanmasını
sağlayın.

▪ Sağlık çalışanı işvereni tarafından öngörülen Bildirim/onay
gereklilikleri açısından yerel hukuk ve endüstri dernekleri açıklık
şartlarına uyun.

▪ Ödemeden önce, teslim edilecek şeyler konusunda ilgili belgelerin
edinilmesini sağlayın.

▪ Genel hizmet verilmesi ya da hizmetin verilmesinden önce ödemenin
gerçekleştiği ihtiyaç halinde hizmet alınması konusunda anlaşmak (ücret
anlaşmaları).

▪ İlaçların onaylanmış kullanımının dışında kullanılması için istişare anlaşması
kullanmak.

▪ Bir sağlık çalışanına para vererek satın alma, kiralama, önerme, kullanma
gerçekleştirmesi için hukuksuz bir şekilde teşvik etme, Medtronic ürünlerinin satın
alınmasını/kiralanmasını ya da reçete olarak yazılmasını sağlama.

▪ Danışmanın bir ortak pazarlama faaliyetinde konuşma yaparak, kendi tecrübesi
üzerinden bir ürünü kullanmaya teşvik etmesi için ödeme yapmak

▪ Bir üçüncü taraf konferans sunumunda ya da hazırlığında rol almak ya da  konuşma
yapmak.

▪ Danışman doktorun geçmiş, şimdiki ve gelecekteki iş yüküne dayanan taahhütte
bulunmak.



DOKTOR TAZMİNATI - ADİL PİYASA DEĞERİ

10 İÇİNDEKİLER

Adil Pİyasa Değeri, hizmet, temin edilen haklar ya da icra edilen bir iş karşılığı, ispatlanabilir ve ticari olarak meşru faktörleri dikkate

alarak, bir sağlık uzmanına yapılan adil ve uygun bir ücretlendirme olarak herhangi bir ayni ya da nakdi ödemenin değeridir

/ Eğer Medtronic’in bölgenizdeki piyasa gelişimi için eğitim vb bir faaliyetin gerekli olduğunu düşünüyorsanız, lütfen önceden yerel

Medtronic İş Birimi, hukuk veya Kanal yönetimi Uyum temsilcisi ile temas kurun ve uygulanabilecek belirli bir ülke kanunu ve Adil Piyasa

Değeri hesaplaması hakkında bilgi edinin.

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
İşyeriniz, DoktorA, 10 değişik ülkeden tecrübelidoktorlar(örneğinABD, Hindistan, Almanya, Türkiye, Portekiz, Kazakistanvs) ile birlikte bir DanışmaKurulunun organizasyonuna
katılıyor. Tüm doktorlarbelli bir konudafikir vermek için yılda birkaç defa toplandığından, tüm doktorlarınbenzergörevlerdeçalışmalarını ve hakkaniyeteuygun
ücretlendirilmelerinisağlamak istiyorsunuz.

Her sağlık çalışanının ücreti tecrübesine ve faaliyette bulunduğu ülkenin Adil Piyasa Değerine dayanmalıdır.

Sağlık uzmanlarını danışma Kurulu altında icra edilen görevlerden dolayı Adil Piyasa Değeri Prosedürünü uygulamadan eşit olarak ücretlendirmek için anlaşmak/taahhütte
bulunmak uygun değildir.

▪ Ücret anlaşmada detaylarla açıklanmalıdır.

▪ Ödeme, faaliyetlerin başlamasından önce, uygun tarih ve imzalı
anlaşmaya göre ve uygun bir şekilde yapılmalıdır.

▪ Tercihen, ödemeyi sadece doktorun faaliyette bulunduğu ülkedeki
banka hesabına banka transferi yoluyla veya sağlık çalışanı işvereni
tarafından bildirilmesi halinde, yerel olarak gerekli ise, tıbbi kurumun
banka hesabına yapın.

▪ Yapılan istişare anlaşmasının, Adil Piyasa Değeri hesaplamaları
yöntemlerinin, ayrıntılı faturaların, banka transferi belgelerinin,  
gerçekleştirilen hizmetlere ait belgelerin ve dağıtıcı için nasıl faydalı
olduklarına dair ayrıntılı kayıtların kopyaları ile birlikte saklayın..

▪ Ödemeleri nakit olarak ya da hediye çeki gibi nakit dengi olan
yöntemlerle yapmak.

▪ Ödemeyi kredi kartı ile yapmak ve iş masrafı olarak göstermek.

▪ Doktor hastayı ya da üçüncü bir tarafı faturalandırıyorsa,  mesleki
hizmet ifa ederek harcadığı zaman için kendisine ödeme yapmak.



HEDİYELER

11 İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
Şirketinizin temsilcilerinden biri Doktor A’ya hediye olarak verilmek üzere bir iPad satın alıyor. Mali kayıtlarda eşya “Büro Malzemesi” olarak kaydediliyor.

Uygun hediyenin ne anlama geldiğini belirlemek ve personelinizi mali kayıtlarda doğru sınıflandırma konusunda eğitmek için sağlık uzmanının lisanslı olarak işini yaptığı ülkenin
düzenlemelerine ve davranış kurallarına başvurabilirsiniz.

Temsilcinizi ipad’in uygun bir hediye olmadığı konusunda bilgilendirmemek. Kişisel kullanım için hediye vermenin ve mali kayıtlarda uygunsuz şekilde kaydetmenin bir çok yolsuzluğa karşı
kanunun ciddi bir ihlali anlamına geldiğini dikkate alın.

Hediyeler sadece arasıra verilmeli gerçek bir eğitim amacına sahip olmalı, tıp pratiği y da hastalar için faydalı olmalıdır.  (örneğin tıp

ders kitapları, anatomi modelleri) Değer itibariyle mütevazi olmalıdırlar ve müşterinin bulunduğu ülkedeki ulusal ve yerel kanunlara, 

düzenlemelere, endüstriye ait ve mesleki davranış kurallarına uygun olarak verilmelidirler.

Hediyeler asla gelecekteki satın almaları etkilemek ya da geçmiştekileri ödüllendirmek için verilmemelidirler. Medtronic  bu tür

hediyelerin maliyetleri hakkında kurum için rehberlere sahiptir ve kendi rehberinizi oluşturmak için bunlara başvurabilirsiniz. Size bu

konularda yardım edecek olan yerel Medtronic İş Birimi, hukuk veya Kanal yönetimi Uyum temsilcisi ile irtibata geçebilirsiniz.

▪ Sadece arasıra verilebilir.

▪ Eşyalar gerçek bir eğitim işlevine sahip olmalıdır ya da  hastalar için
faydalı olmalıdır. (örneğin ders kitapları ya da  anatomi modelleri).

▪ Mütevazi değere sahip olmalıdırlar.

▪ Ulusal ve yerel kanunlara, düzenlemelere ve endüstri ve mesleki
davranış kurallarına uygun olmalıdır.

▪ Müşterilere verilen tüm bu eşyaların tasvirlerini, miktar ve amaçlarını
kayda geçirin ve mali defterlerinizde “Tüketicilere Hediyeler” ismi ile, 
alıcıların isimleri ile birlikte kaydedin.

▪ Nakit hediyeler.

▪ Değerli kişisel eşyalar, örneğin elbise, parfüm, Ipad, Iphone,  
biletler, vs.

▪ Mütevazi bir değerden fazlasına sahip eşyalar vermek.

▪ Bir müşterinin işinden dolayı ya da daha fazla iş elde etmek için, 
değer itibariyle mütevazi dahi olsa, ödül olarak verilen hediyeler.

▪ Bir müşterinin eşine, çocuklarına ya da arkadaşlarına verilen
hediyeler



HAK TANIMALAR VE BAĞIŞLAR

12 İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
Doktor A’nın kurumu şirketinize burs talebiyle bir yazı gönderiyor. İdarecinize işlemle ilgili bir not gönderiyorsunuz. “Bu talebin hukuka uygunluğu konusunu
avukatlarımıza danıştınız mı? Yapılmasını destekliyorum ama bu durumun satın alma miktarları ile ilişkilendirilmemesi önemlidir. Bu kısa bir süre önce rakibimize
kaybettiğimiz müşteri değil mi?

Yapılmakta, yapılmış ya da gelecekte yapılacak olan satın alma işlemleriyle ilgili olarak mali destek bir kurumun satin alma işlemlerine bağlanamaz.  

Bir müşteriyi yeniden kazanmak için finansal destek sunmak yasaktır.

Parasal değeri olan bir ürünün bağışlanması uygun bilimsel, eğitim, sağlık ya da diğer bir hayır amacıyla gerçekleşebilir.  Bağışlar

belirli kurum veya organizasyonlarla sınırlıdır ve asla müşteri olan şahıslar için gerçekleştirilemez. Bağış ya da  hak tanıma Medtronic 

ürünlerinin satın alınmasıyla ilgili olamaz ve kurumla ilgili bir Müşterinin yargısını etkilemek amacını taşıyamaz. Lütfen yardım almak

için yerel Medtronic İş Birimi, hukuk veya Kanal yönetimi Uyum temsilcisi ile bağlantı kurun

▪ Sadece yardımseverlik ve hayır amaçlı olarak gerçekleştirilmelidir.

▪ Sadece iyi niyetli eğitim ve araştırma programlarını desteklemelidir.

▪ Bağışın yazılı talebini, yazılı ve imzalı anlaşmayı ve makbuz onayı ile
ilgili belgeleri muhafaza edin.

▪ Bir bireye değil, bir sağlık kurumuna ya da tanınmış bir hayır
kurumu/kar amacı gütmeyen dernek yararına yönelik olmalıdır.

▪ Tarif, miktar ve hak tanıma ve bağışların amaçları belgelendirilmeli
ve defterlerde “Hak tanımalar/Bağışlar”  şeklinde alıcı kurumun isim
ve adresleri ile birlikte kaydedilmelidir.

▪ Alıcının yaptığı değer taşıyan satın almalarla ilgili hak tanımalar ve
bağışlar.

▪ Alıcıdan iş elde etmek ya da geçmiş satın almaları ödüllendirmek
için hak tanıma ve bağış gerçekleştirmek.

▪ Özel bir şahıs lehine hak tanıma ve bağış gerçekleştirmek.

▪ İhale verme kriterleri dışındaki ve ilgili satın almayla bağlantısı
olmayan burslar veya bağışlar.

▪ Uygunsuz tesir etmeler karşılığında burslar veya bağışlar



SEYAHAT ACENTELERİNİN YA  DA FAALİYET
DÜZENLEYİCİLERİNİN KULLANILMASI

13 İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
DoktorA’nınBilimsel DernektoplantısınaMedtronic adınakatılımınısağlamak için birfaaliyetdüzenleyicidenhizmettalepediyorsunuz. Düzenleyici, hizmetlerinikullanan doktorların
aldıklarıhizmetinkalitesi sebebiyle, seyahatlerdenseyahatinsponsoruolanşirketin ürünlerinidahaçokkullanmaisteği iledöndüklerini, övünerekbelirtiyor.

Seyahat acentesinin Medtronic tarafından gözden geçirilip onaylanmasından sonra, acenteye Medtronic uyum rehberlerine riayet etmesi gerektiğini hatırlatıyorsunuz. 
Tüm masrafların tam ve ayrıntılı kayıtlarını muhafaza etmeliler. Seyahatin hiçbir kısmını Medtronic adına bir elinde tutma ya da yeni iş ekleme şekli olarak kullanmamalıdır.

Seyahat acentasına, Medtronic ile olan sözleşmede belirtilen satış kotalarına ulaşamayacağınızı beklediğinizden ve seyahat acentasının adınıza yapabileceği herşeyden
faydalanabileceğinizi düşündüğünüzden, çok iyi olduklarını duyduğunuza memnun olduğunuzu söylüyorsunuz

Seyahat acentelerinin veya faaliyet düzenleyicilerinin kullanımına genellikle izin verilmekle birlikte, satıcının seçimi ve masrafların

doğru kaydedilmesi konularındaki uyum risklerini azaltmak için bazı şartlara ve önlemlere bağlanmıştır. Seyahat acentelerinin ya

da faaliyet düzenleyicilerinin geçmişte yapılmış işleri ödüllendirmek ya da gelecekteki işlerle ilgili uygunsuz teşvik niteliğinde değerli

eşya temin etmesi asla uygun değildir. Lütfen yerel Medtronic İş Birimi, hukuk veya Kanal yönetimi Uyum temsilcisi ile bağlantı

kurun.

▪ Seyahat acentelerinin kullanımı Medtronic tarafından gözden
geçirilmeli ve onaylanmalıdır.

▪ Yerel kurallar ve endüstri kuralları tarafından izin verildi ise
yapılabilir.

▪ Seyahat acenteleri ya da faaliyet planlayıcıları Medtronic’in dağıtıcı/  
temsilci yolsuzluk karşıtı politikalarının özüne riayet etmelidir.

▪ Dağıtıcı ya da temsilci, faaliyet düzenleyicisinin, her faaliyetin veya
dağıtıcı adına üstlenilen seyahat planlarının düzenli muhasebe ve
masraf kayıtlarını tutmasını sağlamalıdır.

▪ Dağıtıcı/temsilci veya Medtronic tarafından gelen talep üzerine, 
acilen incelenebilmesi amacıyla kayıtların ulaşılır şekilde
bulundurmalıdır.

▪ Müşteriler için sadece onaylanmış faaliyetler sebebiyle seyahat
düzenlenebilir.

▪ Faaliyet planlayıcılarının bazı eşyaları kayıt dışı bırakmasına,  
hesaplarda usulsüzlük yapmasına izin vermek.

▪ Kamu görevlilerinin çıkarı olması dolayısıyla belirli faaliyet
düzenleyicilerini kullanmak.

▪ Müşteriler tarafından tavsiye edilen ya da talep edilen
düzenleyiciler kullanmak.

▪ Düzenleyicilerin sahte kayıtlar yapmalarına ya da temin etmelerine
izin vermek.

▪ Ayakta Tedavi ve Önleme Bölümü’müz altında sizin
yapamayacağınız şeyleri yapmak için faaliyet düzenleyicilerini
kullanmak, mesela eşlerin veya müşterilerin arkadaşlarının
masraflarını karşılamak veya uygunsuz eşya ve hediyeler vermek.



NUMUNE VE ÜCRETSİZ ÜRÜNLER

14 İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ

Senaryo
Doktor A sizden ürün bağışı yoluyla destek istiyor. Doktor A’nın, gereğini yapmazsanız, Medtronic ürünlerini sipariş etmeyi durdurmakla tehdit ettiğini öğrendiniz.

Şirket sağlık çalışanları ve kurumlarıyla sürekli işbirliği içinde olmaya ve bir taahhütte bulunmadan önce her talebi kendi kurum içi ilkelerine uygun bir şekilde gözden geçirip
takdir etmeye kararlıdır. Ürün satmak için bir koşul olarak görülemez veya hizmetlerin karşılığı olarak kabul edilemez.

Tanımlanmamış ürünlerin kullanımı veya gelecekteki satışı için açık veya kapalı bir koşul ile sağlık çalışanına numune veya ücretsiz ürün sunmaya izin verilmez.

Uygun belgeler ile yasaya, düzenleyici şartlara, kurum için politikanıza ve fiyatlandırma ve indirim rehberlerine uygun olarak,  

Müşterilere düşük fiyattan veya ücretsiz olarak ürün temin etmek mümkündür. Bu uygulama şu durumları kapsar: tanıtım

ürünleri/numuneler, ürünler ya da bir Medtronic garantisi altında yapılan diğer indirimler, indirilmiş fiyatlardan temin edilmiş

ürünler, indirim programları kapsamında satılan ürünler, seri üretim ürünleri içeren fiyatlandırma programları ve ücretsiz

değerlendirme ürünleri.

▪ Değerlendirme amacıyla numune ve ücretsiz ürün temin ettiğinizde,  bunu
küçük sayılarda ve yerel mevzuat ile endüstri kurallarına uygun şekilde
yapın.

▪ Bu tür ürünlerin müşteriye resmi fatura, yazılı anlaşma veya uygun bir
metod üzerinden temin edildiğini bildirin.

▪ Müşteriler için tedarik edilen ve “Örnekler ve NumuneÜrünler” şeklinde
resmi fatura kopyalarıyla ya da yazılı anlaşmalar veya diğer bir yazılı kayıt ile
kaydedilen numunelerin ve ücretsiz ürünlerin, müşteriye tedarik edilen
miktarların, alıcı müşterinin isim ve adresini içeren teslim kayıtlarının
ayrıntılı kayıtlarını tutun.

▪ Medtronic tarafından talep edildiğinde derhal incelenebilmesine imkan
verecek şekilde tüm kayıtları ulaşılabilir durumda bulundurun.

▪ Tüm garantiler, indirimler, ve diğer fiyatlandırma programları yürürlükteki
kurallara ve kanunlara uygun olarak yapılmalıdır.

▪ Uygun belgeleri olmayan numune veya ücretsiz ürün tedarik
edilmesi.

▪ Yapılmış, yapılmakta olan ya da gelecek satışlar için koşul oluşturmak
üzere numuneler ve ücretsiz ürünler vermek.

▪ Herhangi sağlık çalışanına ya da hükümet görevlisine kişisel çıkar için
örnek temin edilmesi.



KLİNİK ÇALIŞMALAR

15 İÇİNDEKİLER

KABUL EDİLEMEZKABUL EDİLEBİLİR

Senaryo
Doktor A Medtronic cihazlarını içeren bir araştırma projesi yürütmek istiyor ve sizden çalışmayı yürütmek için finansal destek ve ücretsiz cihaz sağlamanızı istiyor.

Talebi ve ilgili belgeleri Medtronic’e iletiyorsunuz ve değerlendirmesini, işlemleri başlatmasını istiyorsunuz.

Medtronic’in yazılı onayı olmadan, desteği temin etmemeye karar veriyorsunuz.

Distributorlerimiz ve temsilcilerimiz Medtronic’in yazılı ön izni ile her tür Medtronic ürünlerini içeren klinik deney ve/veya

çalışmaları yönetebilir, finanse edebilir, destekleyebilir.

▪ Medtronic’ten yazılı ön izin alın. ▪ Medtronic’in önceden alınmış yazılı onayı olmadan, Medtronic  
ürünlerini içeren klinik deneyler ve/veya çalışmalar için her tür ücretsiz
cihazı idare etmek, finanse etmek, desteklemek ve temin etmek.



İHALELER

16 İÇİNDEKİLER

İhaleler bir çok ülkede dikkatlice gözetilmesi icabeden yerel hukuk tarafından belirlenen tipik tedarik yöntemini temsil ederler. 

Bir ihalede teklif vermek için bir distributor Medtronic’ten bir temsil mektubu almaya ihtiyaç duyabilir.  Distributorun

Medtronic ile halen yürülükte, yazılı ve geçerli bir akdi olması bu mektubun hazırlanması için ön şarttır

KABUL EDİLEMEZKABUL EDİLEBİLİR

Senaryo
Bir ihale açmadan önce, Doktor A (İhale Makamı yetkilisi) bir taslak şartname listesi gönderiyor ve dağıtıcıdan özellikle Medtronic ürünleriyle ilgili bilgi eklemesini istiyor. Ne  
yaparsınız?

Taslağı geri çevirin ve yorum yapmayın, İhale şartnamesi taslağı hazırlamanın tamamen İhale Makamı’nın sorumluluğu olduğunu belirtin. İhale Makamının firma tarafından verilen bilanço
bilgilerini dikkate almakla birlikte daha fazla bilgi talep etme hakkını saklı tutmakta olduğunu da belirtin. (örneğin diğer teklif verenlere benzer bilgi tedarik ederek ya da şartnameyi
tamamen gözden geçirerek).

İhale şartnamelerinin yazılmasında rol almak ve bunu rakipler karşısında bir avantaj olarak görmek.

• Açıklığı muhafaza edin.

• Kamu ihale kanunlarının tüm şartlarına uyun.

• Yerleşmiş ihale prosedürlerinize riayet edin.

• Gizliliği gözetin.

▪ İhale makamı veya sağlık hizmeti sağlayıcısı ile anlaşarak, ihale
kurallarından kaçınmak için sözleşmeyi farklı sözleşmelere bölmek.

▪ Medtronic araçları lehine ihale şartnamesi hazırlaması için ihale
makamına veya sağlık bakımı sağlayıcısına yardım etmek.

▪ Kararı etkilemek için, kamu ihale teklifinde veya diğer ticari
sözleşme metninde olmayan ek ücretsiz mal ve hizmet sunmayı
teklif etmek, değerli eşya temin etmek.

▪ İhaledeki bir karar makamını uygunsuz şekilde etkilemek için
kongreye katılımı, hazırlık&eğitim vs. kötüye kullanmak.

▪ Resmi olmayan/onaylanmamış pazarlamaya ilişkin ve tanıtıcı belge
temin etmek.

▪ Fiyatlar ve ticari şartlar hakkında gizliliği ihlal etmek.

▪ Haksız rekabet avantajına yol açacak şartlara ilişkin bilgi temin
etmek veya erişimini kolaylaştırmak.



ALT DİSTRİBÜTÖRLER

17 İÇİNDEKİLER

Medtronic ile yapılan sözleşme uyarınca , Distribütörlerimizin herhangi bir alt distribütör ya da benzeri üçüncü taraf kullanımı

veya kullanma niyeti konusunda bizi bilgilendirmesini, isimlerini açıklamasını, ayrıca Distribütörün Medtronic ürünlerini

dağıtmak ve pazarlamak üzere bu alt distribütörlerini veya diğer üçüncü taraf yüklenicilerini nasıl kullanmayı planladığını

açıklamasını beklemekteyiz. 

KABUL EDİLEMEZKABUL EDİLEBİLİR

Senaryo
Birkaç hafta önce yeni bir şirket sizi arayarak Medtronic ürünlerinin distribütörlüğünde ortağınız olmayı önerdi. Bunun incelenmeye değer bir fırsat olduğunu
düşünüyorsunuz ve o şirketle ilgili bir durum tespiti yaptırıyorsunuz ve herhangi bir tehlike belirtisi çıkmıyor. Başka neler yapmalısınız?

Medtronic’i bu alt distribütörü kullanma niyetinizden ve yaptığınız incelemeden haberdar etmek. Ayrıca Medtronic ile olan sözleşmenize benzer uyumluluk ve denetim
maddelerini, ayrıca uyumluluk eğitimi verilmesini ve bu eğitimin belgelenmesini içeren yazılı bir sözleşmenin de yürürlükte olmasını sağlamak.

Durum tespit sonuçları temiz geldiği için Medtronic’i haberdar etmeyi göz ardı edip bu tarafla yazılı bir sözleşme yapmak.

▪ Medtronic’i alt distribütörler veya diğer üçüncü taraf
yüklenicilerin kullanımıyla ilgili haberdar etmek.

▪ İş Ortaklarınızı incelemeye almak.

▪ Uyumluluk ve denetim maddelerini içeren yazılı sözleşmeler
yapmak.

▪ Tüm uyumluluk koşullarını Medtronic’le olan sözleşmenizdekiyle
aynı şekilde ve standartta kabul ettiklerinden ve bunlara
uyduklarından emin olmak.

▪ Medtronic Davranış Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele Polikasını
paylaşabilirsiniz.

▪ Kamu görevlilerinin, söz konusu kamu görevlisinin ilgisini çekmekte
menfaati bulunan Alt distribütörler veya benzeri üçüncü parti
yüklenicilerle çalışmak

▪ Yalnızca müşteriler tarafından önerildiği içinalt distribütörler ya da 
diğer üçüncü taraf yüklenicilerle çalışmak.

▪ Bu taraflarla risk durumunu gözardı etmek (tehlike işareti) 

▪ Bu tarafların etik dışı davranmasına veya Medtronic Davranış
Kurallarını, Yolsuzlukla Mücadele Politikasını ya da yerel yasaları ve
mevzuatları ihlal etmesine izin vermek.



REKABET KARŞITI UYGULAMALAR

18 İÇİNDEKİLER

Rekabet karşıtı uygulamalar bir piyasada rekabeti önleyen veya azaltan iş uygulamalarıdır. Bunlar arasında: fiyat 

sabitleme, ihaleye fesat karıştırma, pazar veya müşteri paylaşımı, hassas ticari bilgilerin rakiplerle takas edilmesi, satış 

fiyatının tedarikçi tarafından belirlenmesi, perakende satış kısıtlamaları ya da tedarik zorunlulukları bulunabilir, 

KABUL EDİLEMEZKABUL EDİLEBİLİR

Senaryo
Bir kamu ihalesi açılmak üzere ve ihaleye kimin katılacağını ve Medtronic ürünlerine ilişkin teklifin hazırlanmasını görüşmek üzere alt distribütörlerinizle bir toplantı
düzenlemeye karar veriyorsunuz. Hangi yöntem doğrusudur?

Rekabet kanunu açısından bakınca alt distribütörünüzün rakibiniz olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden kamu ihalesi hakkında siz ve alt distribütörünüz arasındaki her türlü müzakere, iletişim
veya düzenlemeler yasaktır.  Tarafların her biri, teklifin hazırlanması teklif edilecek fiyat ve ticari koşullar dahil bu ihaleye katılıp katılmayacağına birbirinden tamamen bağımsız olarak karar
vermelidir.

Her ikiniz de piyasada hakim bir konuma sahip olmadığı için ve vereceğiniz teklif son kullanıcılara faydalı olacağı için kimin hangi koşullarda katılacağı konusunda alt distribütörünüzle
işbirliği yapmaya karar vermek. 

▪ Müşterilerinizle (ör. alt distribütörler) birbirinden bağımsız şekilde
işbirliği yapmak. Not: Alt distribütörünüz bağımsız bir alıcıdır ve
tüm ticari faaliyetlerini bağımsız (ihalelere katılım, müşterilere
satışlar, önerilen fiyatlar) olarak yürütmeli ve karara bağlamalıdır. 

▪ Alt distribütörlerinize bağlayıcı olmayan hiç baskı yapılmaması ve
fiyat tavsiyesini yürürlüğe koymak için hiçbir teşvik sunulmaması
şartıyla fiyat tavsiyesinde bulunabilirsiniz.

▪ Alt distribütörleriniz ya da diğer rakiplerinize bildirmeden ihalelere
katılmak ya katılmamak konusunda destek alınmamış ve bağımsız
kararlar vermek.

▪ Rakiplerle, müşterilerle ya da tedarikçilerle potansiyel olarak
rekabet karşıtı sözleşmeler yapmak.

▪ Fiyatlar, kâr payı, ticari terimleri, ticaret hacmi, üretim maliyetleri, 
satış planları ve iş stratejisi gibi hassas ticari bilgilerin rakiplerle
takas alınıp verilmesi.

▪ Müşterilerin, alt distribütörlerin piyasadaki iş aktiviteleri üzerinde
herhangi bir kontrol ya da nüfuz kurmak, perakende satış fiyatının
tedarikçi tarafından belirlenmesi, özel satın alma/tedarik
yükümlülükleri, arazi veya müşteri kısıtlamaları, ihracat yasakları, 
internet satış kısıtlamaları gibi kısıtlamalar getirmek.

▪ Piyasada potansiyel bir baskın konumu kötüye kullanmak
(münhasırlık hükümleri, sadakat indirimleri, ayrımcılık).


