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Boehringer Ingelheim, hastalarına sürdürülebilir şekilde geliştirilen ve üretilen
yenilikçi ilaçları araştırarak ve teklif ederek hizmet sunar.
Boehringer Ingelheim, yenilikçi farmasötik ve hayvan sağlığına yönelik ürünler ve
tedavilerde bir dünya lideridir. Güvenli ve yüksek kaliteli ürünlerin üreticisi olarak
saygınlığımızı korumak için, sadece yasalara uymanın ötesine geçerek yaptığımız
her şeyde Leitbild (Misyonumuz) kapsamındaki değerlerimizde açıkladığımız
gibi yüksek etik standartları sürdürmeye çalışıyoruz. Söz konusu değerlerimiz
şunlardır: Saygı, Güven, Empati ve Tutku. Boehringer Ingelheim tedarikçileri,
başarıya yönelik bu bağlılığın ayrılmaz bir parçasıdır. Boehringer Ingelheim örnek
etik ve profesyonel davranışları onaylar ve hem Firma bünyesinde hem de İş
ortaklarından bunlara bağlılık bekler. Boehringer Ingelheim, işlerini profesyonellik
ve dürüstlükle yürüten tedarikçilerle iş yapmaya büyük bağlılık gösterir.
Sosyal ve çevresel değerlerimizi paylaşan, kalite ve güvenlik kültürümüzü
onaylayan İş Ortaklarını seçmeye çalışıyoruz. Onlardan bu sorumlulukları
desteklemek için çaba göstermelerini bekliyoruz.
Boehringer Ingelheim, bağlılık gösterdiğimiz standartları güçlendirmek için
Farmasötik Tedarik Zinciri Girişimi'nin (PSCI) Farmasötik Endüstrisi İlkeleri
(www.pharmaceuticalsupplychain.org), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi'nin (www.unglobalcompact.org) 10 İlkesi, ayrıca Değerlerimiz ve
İlkelerimiz temelinde, üçüncü şahıslara yönelik bu Davranış Kurallarını geliştirdi.
Boehringer Ingelheim'da Değerlerimiz ve İlkelerimiz daima başarımızın temelini
oluşturmuştur. Topluma ve kuruluşlara hizmet vermenin en iyi yolunun, sorumlu iş
davranışları ve uygulamaları olduğuna inanıyoruz.
Boehringer Ingelheim Tedarikçi Davranış Kuralları, Boehringer Ingelheim'ın Sorumlu Müdürler Kurulu tarafından benimsenmiş ve Mart
2016'da yürürlüğe sokulmuştur.
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BEK L ENT İL E R

Boehringer Ingelheim Tedarikçi Davranış
Kuralları, Boehringer Ingelheim çalışanları
ile tedarikçileri arasındaki işlerin yürütülme
şekline yönelik beklentileri açıklar ve Boehringer
Ingelheim adına hareket eden tedarikçileri de
kapsar. Bu kılavuz, Boehringer Ingelheim'ın
şirket içi Davranış Kuralları, Farmasötik Tedarik
Zinciri Girişimi'nin (PSCI) Farmasötik Endüstrisi
İlkeleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi'nin 10 ilkesinden derlenmiştir.
Boehringer Ingelheim iş gerekliliklerimize yönelik
ortak bir anlayış geliştirmek için bu Tedarikçi
Davranış Kurallarını tedarikçilerle paylaşır.
Tüm çalışanlar ve tedarikçiler için bireylere saygı
temel felsefesinin benimsenmesi, Boehringer
Ingelheim'ın etik davranışa olan bağlılığını
vurgular.

Bundan dolayı tedarikçilerden şunlar beklenir:
• Geçerli yasalar, kurallar, kılavuzlar ve endüstri kurallarına
tamamen uyumlu hareket etmek.
• İşçi, çevre, sağlık ve güvenliğin yanı sıra yönetim sistemlerinin de etik ilkelerine sıkı bir şekilde uymak.
• Bu ilkeleri kendi Üçüncü Şahıs programlarıyla tutarlı bir
şekilde bütünleştirmek, iletmek ve uygulamak.
• Eşit fırsata ve ayrımcılık karşıtlığına dair tüm yerel yasalara,
düzenlemelere ve politikalara sıkı bir şekilde uyarak çeşitliliğin ve katılımın önemini kabul etmek.
• İş yerinde, yasaklanan her tür ayrımcılık da dahil, yasaların
ihlal edilmemesini sağlamak.
• Bu İlkeleri global bağlamda yorumlamakla ve uygulamakla
ilgili kültürel farklılıkların, inançların ve zorlukların farkında
olmak ve bunlara saygı duymak; bu beklentileri karşılama
yöntemlerinin farklılık gösterebileceğini ve yerel yasalarla,
dünyadaki farklı toplulukların değerleri ve kültürel beklentileriyle tutarlı olması gerektiğini anlamak.
• Farkındalık, hassasiyet ve katılımı geliştiren ve zamanla performansı da yükseltecek olan bir sürekli gelişim yaklaşımına
söz konusu ilkeleri entegre etmek.

1
Bu Tedarikçi Davranış Kuralları, Boehringer Ingelheim'ın etik ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koyar. Bir tedarikçi ve Boehringer Ingelheim arasında söz konusu Tedarikçi Davranış
Kurallarının bahsi geçen anlayışıyla uzlaştırılamaz bir şekilde çelişen bir sözleşme dili olması durumunda, her tür anlaşmazlıkta Tedarikçi ve Boehringer Ingelheim arasındaki sözleşme
dili geçerli olacaktır
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ETİK İŞ U Y G U L A MA L A R I
Tedarikçiler işlerini etik bir şekilde yürütmeli ve dürüst davranmalıdır.

İşlerin Dürüstlükle Yürütülmesi

olduğunu bilmek çok önemlidir.

Benzer şekilde, eğer hediye, yemek veya

Her tür rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık

Tedarikçiler hiçbir Boehringer Ingelheim

eğlence başkaları tarafından makul ola-

ve emniyeti suistimal yasaklanmıştır.

çalışanına, devlet/mevzuat yetkililerine

rak çalışanın objektifliğini etkileyecek

Tedarikçiler iş veya devlet ilişkilerinde

veya başka bir iş ortağına çalışanın

nitelikte görülebilecekse, tedarikçi bir

çıkar sağlamaktan, rüşvet teklif etmek,

veya düzenleyicinin iş ortağıyla ilgili

Boehringer Ingelheim çalışanına değerli

ödemek veya kabul etmekten ya da

kararını etkileyen veya etkileyebilecek

herhangi bir şey teklif etmemelidir. Kısa-

diğer yasa dışı teşviklerden kaçınmalıdır.

olan hediyeler, ikramlar, konuksever-

cası hediye, yemek ve eğlence teklifleri

Tedarikçiler her tür rüşvet ve yolsuzluğa

lik, yemek veya eğlence sunmamalıdır.

hiçbir yükümlülük veya çıkar çatışması

karşı mücadele etmelidir.

Diğer durumlarda, eğer nakit veya nakit

şüphesine yer vermemelidir.

dengi değilse, bir Boehringer Ingelheim
Tedarikçiler dolandırıcılığı önleme ve

çalışanına geleneksel iş uygulamalarına

Adil rekabet

bildirme yönünde sağlam programlar

uygun, çok sık veya pahalı olmayan ve

Tedarikçiler işlerini adil ve gayretli reka-

uygulamalıdır. Tedarikçilerden, önemi

hiçbir yasayı ihlal etmeyen mütevazı

betle tutarlı ve geçerli tekelcilik karşıtı

ne olursa olsun Boehringer Ingelheim

hediyeler, yemekler veya eğlenceler

yasalarla uyumlu bir şekilde yürütme-

işlerinin dahil olduğu her türlü dolandı-

sunulabilir.

lidir. Tedarikçiler doğru ve dürüst rek-

rıcılık olayını (fiili veya soruşturma altın-

lamlar da dahil adil iş uygulamalarını

daki) Boehringer Ingelheim'a bildirmesi

Çıkar çatışmasının en yaygın oluşma

istenir.

şekillerinden biri de Boehringer Ingel-

benimsemelidir.

heim ile iş yapan veya iş yapmak isteyen

Sorunların tanımlanması

Hediyeler, Yemekler, Eğlence

tedarikçilerden hediye veya eğlencelerin

Tedarikçiler tüm çalışanlarını ve alt yük-

Hediyeler, yemekler ve eğlence genel-

(yani, bunlarla sınırlı olmamak üzere

lenicilerini misilleme, korkutma veya

likle iş ilişkilerindeki yaygın nezaket

jestler, biletler ve diğer ikramlar da dahil

taciz tehdidi olmadan sorunları veya

göstergeleri olsa da, bu faaliyetler sağlık

olmak üzere değerli herhangi bir şey)

yasa dışı faaliyetleri bildirmeye teşvik

endüstrisinde ciddi düzenlemelere bağ-

kabul edilmesidir. Bu risklerden dolayı,

etmeli ve gerekirse soruşturarak düzel-

lanmıştır. Bu tür nezaket göstergelerini

aşağıdaki sınırlamalar getirilmiştir:

tici eylemlerde bulunmalıdır.

sergilerken neyin doğru, neyin yanlış
Boehringer Ingelheim Çalışanlarının
firmayla iş yapan veya iş yapmak isteyen
herhangi bir tedarikçiden doğrudan veya
dolaylı olarak değerli herhangi bir şeyi
rica etmesi veya talep etmesi yasaktır.
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Hayvan sağlığı

bunlara uygunsuz erişimi, bunların

Fikri mülkiyet

Tedarikçiler hayvan kullanımında "üç

ifşasını veya değiştirilmesini (Boehringer

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyulmalı,

R" kuralını benimseme konusunda

Ingelheim'dan veya Boehringer Ingel-

teknoloji ve teknik bilgi transferi fikri

Boehringer Ingelheim'a katılmalıdır

heim adına edinilen bilgilerin izinsiz

mülkiyet haklarını koruyan bir şekilde

(Reduction, Replacement and Refine-

olarak iletilmesi ve/veya yayınlanması

yapılmalıdır.

ment - Azaltma, Yerine Koyma ve İyileş-

dahil) önlemek için çaba göstermelidir.
Ticari uyumluluk

tirme). Ek olarak, tedarikçiler hayvanlar
üzerindeki çalışmalara karar vermeden

Gizlilik

Tedarikçiler, ikamet ettikleri ülkede,

önce bilimsel olarak geçerli ve düzen-

Boehringer Ingelheim ile gizli bilgi alış-

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve

leyiciler için kabul edilebilir olduğunda

verişi yapması gereken tedarikçilerin

ithalat, bunlarla sınırlı olmamak üzere

olası alternatif (hayvanlar üzerinde

önceden Boehringer Ingelheim ile bir

ihracat, yeniden ihracat, transfer veya

uygulanmayan) yöntemleri araştırmalı

gizlilik sözleşmesi yapması gerekli-

ifşa dahil işlemlerin gerçekleştiği diğer

ve bu sayede in-vivo çalışmaların sayı-

dir. Boehringer Ingelheim tarafından

ülkelerde geçerli tüm ihracat ve ithalat

sını minimuma indirmelidir. Ayrıca

izin verilmediği takdirde tedarikçiler,

kontrolü yasalarına, düzenlemelerine ve

tedarikçiler tesislerinde hayvanları kul-

Boehringer Ingelheim'a ait gizli bilgileri

yasaklamalarına uymalıdır. Transfer şekli

lanan veya Boehringer Ingelheim adına

veya Boehringer Ingelheim'ın İşleriyle

ne olursa olsun, ticari sınırlamalara tabi

hayvanlar üzerinde çalışmalar yapanlar

ilgili olarak edindikleri diğer bilgileri

olan her tür mal, yazılım, teknoloji veya

için en yüksek standartları gerekti-

paylaşmamalıdır. Tedarikçiler kişisel ve

teknik destek transferi de buna dahildir.

ren "dördüncü R", "Responsibility"yi

diğer gizli bilgileri korumak için uygun

Tedarikçi geçerli ihracat kontrolü sınır-

(Sorumluluğu) benimseme konusunda

önlemlerin alınmasını sağlamalı ve bu

lamalarının belirlenmesi konusunda

da Boehringer Ingelheim'a katılmalıdır.

önlemleri aldıklarını göstermeye hazır-

Boehringer Ingelheim ile iş birliği yap-

lıklı olmalıdır. Boehringer Ingelheim'a

malıdır. Ek olarak, Tedarikçi diğer geçerli

Gizlilik ve verilerin korunması

ait gizli bilgilerin izinsiz kullanımı, ifşa

ticaret ve gümrük yasalarına tam uygun

Tedarikçiler bireylere gizlilik ve veri

edilmesi veya kaybı derhal Boehringer

şekilde hareket etmelidir.

koruma yasalarıyla tutarlı şekilde saygı

Ingelheim'ın Etik Ofisine bildirilmelidir.
Çıkar çatışması

göstermelidir. Kişiler (örn. hastalar, çalı-
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şanlar, müşteriler) hakkındaki kişisel

İş kayıtlarının doğruluğu

Tedarikçiler, bir çalışan ile, o çalışa-

verileri her zaman gerekli iş amaçlarına

Tüm mali defterler ve kayıtlar genel

nın Boehringer Ingelheim'ın çıkarları

uygun şekilde kullanmalı ve bunların

olarak kabul gören muhasebe ilkelerine

yönündeki hareketleri ile anlaşmazlığa

amaç dışı kullanılmasını önlemelidirler.

uymalıdır. Kayıtlar tüm somut özellikle-

düşen veya düşecekmiş gibi görünen her

riyle doğru olmalıdır. Kayıtlar okunaklı,

türlü etkileşimden kaçınmalıdır. Örne-

Tedarikçiler; Boehringer Ingelheim için

şeffaf olmalı ve fiili işlemler ile ödeme-

ğin, ortaklar bir Boehringer Ingelheim

veya Boehringer Ingelheim'dan topla-

leri yansıtmalıdır.

sözleşmesi açısından uygun olmadığı

nan kişisel veriler de dahil olmak üzere,

sürece, tedarikçi ve Boehringer Ingel-

gizli bilgileri korumalı ve bu bilgilerin

heim arasındaki herhangi bir etkileşim

kaybını, amaç dışı kullanımını, çalınma-

sırasında hiçbir Boehringer Ingelheim

sını, bunlarla dolandırıcılık yapılmasını,

çalışanına görev vermemeli veya ödeme

yapmamalıdır. Eğer bir tedarikçi çalışa-

Yönergesi, ABD İlaç Kalitesi ve Güvenlik

veya hizmet alırken çeşitli kılavuz ilke-

nının herhangi bir Boehringer Ingelheim

Yasası).

lere uyarlar. Teklif edilen satın almalarla

çalışanıyla bir çıkar çatışmasına yol aça-

ilgili her tür iş konusu ve/veya görüşme,

bilecek bir ailesel bağı veya başka türlü

Pazarlama ve promosyon uygulamaları

Satın Alma birimi tarafından, Boehringer

bir ilişkisi varsa tedarikçi bunu Boehrin-

Tüm pazarlama ve promosyon malze-

Ingelheim çalışanlarının sunduğu gerekli

ger Ingelheim'a bildirmelidir.

meleri ile faaliyetleri yüksek etik, tıbbi

giriş ve teknik destekle koordine edi-

ve bilimsel standartların yanı sıra geçerli

lir. İşlemin ancak sipariş emrinin veya

Klinik çalışmalar

yasa ve düzenlemelere de uymalıdır.

imzalı sözleşmenin tedarikçi tarafından

Boehringer Ingelheim adına klinik çalış-

Sağlık çalışanlarıyla, hastalarla veya

teslim alınmasından sonra başlaması

malara katılım söz konusu olduğunda

hayvan sağlığı uzmanlarıyla etkileşim

gerektiğini unutmamak önemlidir. Bir

tüm klinik çalışmalar, İyi Klinik Uygula-

kurarken tüm tedarikçiler kendileri için

sipariş emri veya sözleşme olmadan

maların küresel standartlarına, geçerli

geçerli olan ilgili endüstri davranış stan-

işleme başlamak, tedarikçinin kendi

yerel mevzuat gerekliliklerine ve etik

dartlarına uymalıdır; örneğin Avrupa

üstleneceği bir risktir. Bir sipariş emri

ilkelere uygun şekilde yürütülmelidir.

Farmasötik Endüstrisi ve Birlikleri Fede-

hazırlandığında, ilgili faturada ilgili sipa-

Bu yüzden bu çalışmaların gönüllü katı-

rasyonu (EFPIA), Uluslararası Farmasötik

riş emri numarası yer almalıdır.

lımcıların sağlığı ve güvenliği açısından

Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu

Ayrıca malzemelerin ve hizmetlerin

en yüksek dikkatle ve bilim ile toplu-

(IFPMA) ve Amerika Farmasötik Araş-

kullanımından önce resmi bir niteliğin

mun çıkarları gözetilerek yapılması çok

tırma ve Üreticileri (PhRMA).

gerektiği durumlar da olabilir.

önemlidir.
İş ilişkilerinde çeşitlilik

Boehringer Ingelheim adının, ticari mar-

Ürün kalitesi ve tedarik zincirinde

Boehringer Ingelheim, özellikle de

kalarının veya logosunun kullanımı

dürüstlük

firmamız tüm müşterilerimizin ihtiyaç-

Boehringer Ingelheim adının, ticari

Boehringer Ingelheim adına malzeme/

larını karşılamaya çalışırken, başarılı

markalarının veya diğer benzer bilgilerin

ürün tedariki, üretimi, ambalajlaması,

olmak için farklı yeteneklerin ve pers-

Boehringer Ingelheim'ın önceden yazılı

yeniden ambalajlaması, testi, sakla-

pektiflerin hayati önem taşıdığının

onayı olmadan tedarikçinin reklamla-

ması ve dağıtımı faaliyetlerine katılan

bilincindedir. Boehringer Ingelheim

rında, medya yayınlarında veya ürün

tedarikçiler, ürünlerin üretildiği, tescilli

azınlıklar, kadınlar, gaziler, engelliler ve/

onaylarında kullanılması yasaktır.

olduğu ve dağıtıldığı pazarlardaki geçerli

veya lezbiyen, homoseksüel, biseksüel

Kalite düzenlemeleri, İyi Üretim Uygula-

veya trans bireyler ya da global çeşit-

Medya ve halkla ilişkiler

maları, İyi Dağıtım Uygulamaları ve İyi

liliği temsil eden diğer kişilerin sahibi

Boehringer Ingelheim kurum dışı ile-

Laboratuar Uygulamaları gerekliliklerine

veya çalışanı olduğu firmalardan yüksek

tişimlerle ilgili politika ve prosedürler

uymalıdır.

kaliteli ürünler, hizmetler ve malzemeler

oluşturmuştur. Yalnızca yetkili Boeh-

Ayrıca tedarikçiler hastaları ve ürün-

almak ister. Tedarikçiler de bu şekilde

ringer Ingelheim görevlileri Boehringer

leri korumak için tedarik zincirlerinde

davranmalıdır.

Ingelheim veya ürünleri hakkında med-

dürüstlüğü temin etmeli, sahteciliği ve
hileleri önlemelidir (WHO, AB Sahte İlaç

yaya veya halka beyanda bulunabilir.
Prosedürler
Boehringer Ingelheim çalışanları, mal
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YÖ NET İM S İ S T E ML E R İ
Tedarikçiler, sürekli gelişimi ve bu ilkelerin beklentilerine uyumluluğu sağlayacak yönetim sistemleri
kullanmalıdır.

Bağlılık ve yükümlülük

Eğitim ve yetkinlik

Tedarikçiler uygun kaynakları ayırarak bu belgede açıklanan

Tedarikçiler, bu beklentileri karşılamak için yönetim

kavramlara bağlılıklarını göstermelidir.

kademesinde ve çalışanları arasında uygun düzeyde bilgi,
beceri ve yeteneğin elde edilmesini sağlayan bir eğitim

Yasal gereklilikler ve müşteri gereklilikleri

programına sahip olmalıdır.

Tedarikçiler geçerli yasaları, düzenlemeleri, kılavuzları,
standartları ve ilgili müşteri gerekliliklerini tanımlamalı ve

İş sürekliliği

bunlara uymalıdır, ayrıca tespit edilen eksiklikleri sorumluluk

Tedarikçiler, Boehringer Ingelheim işlerini destekleyen

sergileyerek, zamanında ve belgelenmiş bir şekilde

faaliyetler için uygun iş sürekliliği planlarının

gidermelidir.

geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi

Sürekli gelişim

Tedarikçilerin bu belgede belirtilen tüm alanlardaki riskleri

Tedarikçilerden, performans hedeflerini belirleyerek,

değerlendirmek ve yönetmek için mekanizmaları olmalıdır.

uygulama planları yürüterek, ayrıca dahili ve/veya harici
değerlendirmeler, denetimler ve yönetim incelemeleri

Belgeleme

tarafından tespit edilen eksikliklere yönelik gerekli düzeltici

Tedarikçiler bu beklentilere ve geçerli düzenlemeler ile

ve önleyici eylemleri gerçekleştirerek kendilerini sürekli

kılavuzlara uygunluğu göstermek için gereken belgeleri

geliştirmeleri beklenir.

bulundurmalıdır.
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İŞ Ç İ V E İNSA N H A KL A R I
Tedarikçiler uluslararası düzeyde beyan edilen insan haklarının korunmasını desteklemeli, bunlara saygı
duymalı ve insan hakları ihlallerine karışmadıklarından emin olmalıdır.

Özgürce seçilen istihdam

Adil muamele

Tedarikçiler zorunlu, bağlı (borç ödeme şekli olarak

Tedarikçiler cinsel taciz, cinsel istismar, dayak, zihinsel veya

kullanılan), ödünç işçilik, mecburi hapishane çalışması veya

fiziksel baskı, çalışanları sözlü olarak taciz etme de dahil,

başka bir zorunlu işçilik şekli kullanmamalıdır.

her tür acımasız ve merhametsiz davranıştan veya davranış

Çalışanlardan işe başlamadan önce işverene pasaportlarını

tehdidinden arınmış bir iş ortamı sağlamalıdır.

veya başka yasal evraklarını vermeleri ya da ücret ödemeleri
istenemez.

Ücretler, yardımlar ve çalışma saatleri
Tedarikçiler çalışanlara asgari ücret, fazla mesai ve zorunlu

Çocuk işçiler ve genç çalışanlar

yardımlar da dahil olmak üzere geçerli ücret yasalarına göre

Tedarikçiler çocuk işçi kullanmamalıdır. 18 yaşından

ödeme yapmalıdır.

küçük işçilerin istihdamı ancak tehlikeli olmayan işlerde
(ILO Anlaşması No. 138 + 182'de açıklanan şekilde), genç

Örgütlenme özgürlüğü

işçilerin istihdamı ise bir ülkenin yasal istihdam yaşının veya

İş yeri ve tazminat sorunlarının çözümü için çalışanlarla (ve/

zorunlu eğitimi tamamlama yaşının üstünde olduklarında

veya geçerliyse atanmış birlik yetkilileriyle) açık iletişim ve

gerçekleşebilir.

doğrudan etkileşim teşvik edilir. Tedarikçiler çalışanların
yerel yasalarda belirtildiği gibi özgürce örgütlenme, işçi

Ayrımcılık karşıtlığı

sendikalarına üye olma veya olmama, işçi sendikaları

Tedarikçiler, taciz ve ayrımcılık olmayan bir iş ortamı

tarafından temsil edilme ve işçi sendikalarının kurullarına

sağlamalıdır. Irk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik

katılım hakkına saygı duymalıdır. Çalışanlar çalışma koşulları

köken, engellilik, genetik bilgi, din, gazilik durumu, politik

hakkında misilleme, gözdağı veya taciz tehdidi olmaksızın

fikirler, birlik üyeliği veya medeni hal gibi sebeplerden dolayı

yönetimle açık bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

ayrımcılığa göz yumulmaz.
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S A Ğ LIK , G Ü V E N L İ K V E Ç E V R E
Tedarikçiler firma tarafından sağlanan yaşam alanları da dahil güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
sunmalıdır.
İşçinin korunması

Acil durum hazırlığı ve müdahale

Tedarikçiler çalışanları (hamilelere özel özen göstererek) iş

Tedarikçiler iş yerindeki ve firma tarafından sağlanan yaşam

yerinde ve firmanın sağladığı yaşam alanlarında kimyasal,

alanlarındaki acil durumları tanımlamalı ve değerlendirmeli,

biyolojik ve fiziksel tehlikelere aşırı maruz kalmaya ve fiziksel

önleme yöntemleri ve acil durum planları ile müdahale

olarak zorlayıcı görevlere karşı korumalıdır. Kazaları/vakaları

prosedürleri uygulayarak etkilerini en aza indirmelidir.

tanımlamak, ölçmek ve önlemek için sürekli bir gelişim
programı olmalıdır.

Tehlike bilgisi
Çalışanları tehlikelere karşı bilgilendirmek, eğitmek ve

Süreç güvenliği

korumak için farmasötik bileşikler ve farmasötik ara

Tedarikçilerin, faaliyetler ve süreçlerle ilgili kimyasalların

malzemeler de dahil tehlikeli maddelerle ilgili güvenlik

istenmeyen yayılmalarını önlemek veya azaltmak için

bilgileri sunulmalıdır.

yürürlüğe konulmuş programları olmalıdır. Programlar tesis
riskleriyle orantılı olmalıdır.

Tedarikçiler çevre üzerindeki kötü etkileri en aza indirmek için çevresel bağlamda sorumlu ve etkili
bir şekilde hareket etmelidir. Tedarikçilerin doğal kaynakları korumaları, mümkün olduğunda tehlikeli
materyallerin kullanımından kaçınmaları ve yeniden kullanım ve geri dönüşüm faaliyetlerine katılmaları
teşvik edilir.
Çevresel yetkilendirmeler
Tedarikçiler geçerli tüm çevre düzenlemelerine uymalıdır.

kötü etkileme potansiyeli olan her tür atık, atık su veya

Gereken tüm çevre izinleri, ruhsatlar, bilgi tescilleri ve

emisyon, çevreye salınmadan önce uygun şekilde yönetilmeli,

sınırlamaları alınmalı ve bunların operasyon ve raporlama

kontrol edilmeli ve işlenmelidir.

gerekliliklerine uyulmalıdır.
Dökülme ve yayılmalar
Atık ve emisyonlar

Tedarikçilerin, kazara çevreye dökülmeler ve yayılmaları

Tedarikçilerin atık, hava emisyonları ve atık su

önlemek ve azaltmak için geçerli sistemleri olmalıdır.

tahliyelerinin güvenli işlenmesi, taşınması, saklanması, geri
dönüştürülmesi, yeniden kullanımı veya yönetimini sağlamak
için geçerli sistemleri olmalıdır. İnsan veya çevre sağlığını
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S OR U V EYA S O R U N L A R I D İ L E G E T İ RME K
Tedarikçilerin çalışanları, dahili etik ve uyum sorunlarını çözmek için kendi hukuk/uyum departmanlarıyla
iletişime geçmelidir. Bu sorun Boehringer Ingelheim'ı tedarikçinin sözleşmeli ortağı olarak etkileyecekse,
Boehringer Ingelheim Uyum departmanı da derhal bilgilendirilmelidir.

Tedarikçilerin çalışanları bir Boehringer Ingelheim çalışanının
veya Boehringer Ingelheim adına hareket eden herhangi
birinin yasa dışı veya uygunsuz bir davranışta bulunduğunu
düşünürse, durumu derhal Boehringer Ingelheim'a
bildirmelidir.
İletişim kurulacak nokta, telefonla ulaşılabilecek olan yerel
veya sözleşmeli Boehringer Ingelheim tüzel kişisinin ilgili
Uyum Sorumlusudur. Ek olarak, iletişim bilgisi Boehringer
Ingelheim ile yapılan sözleşmede belirtilmeli veya bir iş
mektubuyla üçünü şahısların dikkatine sunulmalıdır.
Önerilerinize saygı duyuyor ve değer veriyoruz, Boehringer
Ingelheim Yardım Hattı kaynaklarından herhangi birini
rahatlıkla kullanarak bize iletmenizi isteriz.
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