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Ön Söz

ZEISS hem teknoloji hem de rekabet alanında 
iyi ve adil davranış “kurallarına” uyum 
sağlamaya odaklı; çalışanlarımız, müşterilerimiz 
ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizde optimum 
performans sunmaya ve en zorlu talepleri 
karşılamaya bağlı bir şirkettir.

ZEISS bu nedenle 2007 yılında global ölçekte 
geçerli Davranış Kurallarını kabul etti. Davranış 
Kuralları iş faaliyetlerimizin çeşitli yönleri için 
genel davranış kurallarını belirlemekte ve 
açıklamaktadır.

Bu Davranış Kurallarının değerli bir araç olduğu 
anlaşılmıştır. Davranış Kurallarına uymanın 
ödülü şirketimize duyulan güven ve ZEISS 
markasının global pazarlarda sahip olduğu 
mükemmel itibardır. Sürdürülebilir ekonomik 
başarının hak ve hukuka olduğu kadar kendi 
içimizde oluşturduğumuz kurallar bütününe 
ayrılmaz bir biçimde bağlı olduğuna ve bu 
kapsamda her bir çalışanın çok büyük bir 
öneme sahip olduğuna yürekten inanıyoruz.

Bu Davranış Kuralları, Sorumlu İş Ortaklığının 
(Responsible Business Alliance -RBA) Davranış 
Kuralları’nda bulunan gerekliliklerin tümüne 
uymaktadır.

Bu Davranış Kuralları işimiz için geçerli olan 
hukuki düzenlemelerin tümünü açıkça 
belirtmeyi amaçlamaz. Bunun yerine ZEISS’ın 
başarısının devamı için esas olan alanları açık 
bir şekilde ele alır ve ihlal edilmesi durumunda 
ağır finansal cezalara ve itibar kaybına neden 
olabilir. 

Dolayısıyla tüm yönetici ve çalışanların ilgili 
durumlarda bu Davranış Kuralları’nda açıkça 
belirtilmeyen kanun ve kurallara da uyması 
beklenir.

Günlük faaliyetlerinizde bu Davranış Kuralları’nı 
kılavuz edindiğinizde ve kendinize hedefler 
koyduğunuzda bu sayfalarda belirtilenlerin 
çoğunu zaten her gün uyguladığımızı 
görebilirsiniz. 

Ancak kendimizi daha da geliştirebileceğimiz 
bazı alanlar olabilir çünkü sürekli iyileşme, 
yaptığımız her şeyin ayrılmaz bir parçasıdır ve 
ZEISS’in temel ilkelerinden biridir. ZEISS Yönetim 
Kurulu gerekli çerçeve ve kaynakları sunarak 
tüm ZEISS şirketlerinin Yönetimiyle birlikte bu 
Kuralların uygulanmasını sağlar.

Dr. Karl Lamprecht Susan-Stefanie Breitkopf Sven Hermann Dr. Christian Müller Andreas Pecher Dr. Jochen Peter Dr. Markus Weber
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ZEISS’in başarısı her çalışanın yeteneğini, 
bağlılığını ve sorumlu eylemlerini gerektirir.

İnsana ve doğaya olan sorumluluğumuz kadar 
adalet ve hoşgörü de şirket kültürümüzü önemli 
ölçüde etkilemekte ve şekillendirmektedir. 

Kurumsal değerlerimiz şirketimizin başarısında 
büyük rol oynayan çalışanlarımızın eylemlerini 
belirler. Çalışanlarımızın eğitimine yatırım yapar, 
onlara sorumluluklar verir ve başarılarını takdir 
ederiz.

Nerede çalışıyor olursa olsun çalışanlarımızın, 
çalıştığımız veya iş yaptığımız ülkelerde 
yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik ve 
şirket politikalarına uyması gerekmektedir ve bu 
ZEISS’ın başarısı açısından kritik bir durumdur.

Global kanun ve yönetmelikler karmaşıktır, 
değişikliklere tabidir ve genelde ülkeden 
ülkeye değişiklik gösterir. Her çalışan kendi 
işi için geçerli olan kanun, yönetmelik ve 
şirket politikalarını bilmek ve bunlara uymakla 
ve soruları olması durumunda yönlendirme 
aramakla yükümlüdür. 

En önemli ilkeler şunlardır:

• Kanunlara uygun ve özellikle de geçerli 
tüm kanun ve yönetmeliklere sürekli 
uyum gibi etik açıdan kusursuz davranış 
gösterme

• Sosyal bağlılık
• İş arkadaşları ve iş ortaklarıyla adil, nazik 

ve saygılı etkileşim
• Her türlü ayrımcılıktan kaçınma
• Tüm iş ilişkilerinde profesyonellik, adalet 

ve güvenilirlik
• ZEISS’a karşı bağlılık

1 Temel esaslar

Kanunlara Uyum 
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Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız (müşteriler, 
satış ortakları ve tedarikçiler) faaliyetlerimizin 
merkezi odak noktasında yer alırlar. Saygılı 
ilişkiler karşılıklı güvenilirlik ve sürdürülebilirlikle 
desteklenir. Eylemlerimizde dürüstlük, 
birbirimizle olan ilişkilerimizde nezaket, saygı ve 
adalet beklenmektedir.

Çalışanlarımıza adil davranmak aynı zamanda 
adil çalışma koşulları anlamına gelir. Buna 
serbest iş seçme hakkı, yani zorla çalıştırma ve 
kölelik ile insan kaçakçılığı ve çocuk işçiliğinin 
yasaklanması, kanunlar veya sözleşmelerde 
belirtilen veya üzerinde mutabık kalınan ücrete 
uyulması, örgütlenme özgürlüğü ve işyerinde 
insanca davranılma hakkı dahildir.

Dahası; kimse ırk, ten rengi, uyruk, soy, 
cinsiyet, cinsel kimlik, din, dünya görüşü, siyasi 
eğilim, yaş, fiziksel yapısı veya görünümü 
nedeniyle taciz edilemez veya ayrımcılığa maruz 
bırakılamaz.

Bu ilkeler, yalnızca Yönetimin çalışanlarına 
davranışlarında ve çalışanların birbirleriyle olan 
etkileşimlerinde gözlendiği takdirde hayata 
geçirilebilir. 

2 Çalışanlar ve iş ortaklarına adil davranma

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Yaptığımız işte ve çalıştığımız yerde iyi bir 
çalışma ortamı sağlamak

• Kültürel farklılıklara saygı göstermek 
• Etnik veya sosyal geçmiş, ten rengi, 

cinsiyet, yaş, evlilik durumu, engellilik, din, 
uyruk, cinsel kimlik veya başka özellikleri 
nedeniyle kimse aleyhinde bir durum 
oluşturmamak ve ayrımcılık yapmamak

• Birbirimize dostça, nazik ve saygılı bir 
şekilde davranmak

• Kararları şeffaf ve makul bir şekilde almak 
ve izah etmek

• Sadece kendi bünyemizde değil iş 
ortaklarımızda da adil çalışma koşullarının 
sağlanması için gayret göstermek

• Iş ortaklarımızdan veri koruma, çevre 
koruma ve iş güvenliği ve sağlığı dahil 
olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere 
uymalarını istemek

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen İş Süreçleri ve Tedarik 
Zinciri konulu Şirket politikalarına bakın.

Adil Davranış
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Serbest bir piyasanın vazgeçilmez unsurlarından 
bir tanesi adil rekabetin korunmasına yönelik 
kurallardır. Neredeyse tüm ülkeler bu amaca 
hizmet eden kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunlar 
özelllikle;

• Rakipler arasında fiyat, bölgelerin ayrılması, 
ürün miktarları veya rekabetle ilgili diğer 
parametreler konularında gizli anlaşma 
yapılmasını ve bilgi alışverişini yasaklar

• Satış ortakları tarafından fiyatların 
sabitlenmesini yasaklar

• Piyasa hakimi konumunun suistimal 
edilmesini yasaklar

Bu türden yasaklı sözleşmeler, rekabeti 
sınırlandırmak için bir önlem düzenlendiği 
veya uygulandığı ölçüde gayriresmî tartışmalar, 
gayriresmî “centilmenlik” anlaşmaları ve 
koordineli davranışları da içerir. Bir davranışın 
koordineli görünmesinden bile kaçınmalıyız.

Bu kanunların ihlal edilmesi, şirketin para cezası 
veya itibar kaybı gibi ciddi zararlar görmesine 
ve ilgili çalışanların da şirket tarafından 
ödenemeyecek kişisel para cezaları ödemesi 
gibi zararlar görmesine neden olabilir. 

3 Adil rekabet

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Rakiplerle rekabeti etkileyen parametreler 
hakkında gizli anlaşmalar yapmamak, 
örneğin fiyatlar, fiyat değişiklikleri, 
koşullar, ürün miktarları, satış alanları, 
müşteri tahsisi

• Rakiplerle rekabeti etkileyen parametreler 
hakkında bilgi alışverişinde bulunmamak

• Satış ortaklarımızın fiyatlandırma veya 
diğer satış şartlarını etkilememek (ceza 
uygulamakla tehdit ederek veya ayrıcalık 
sözü vererek)

• Ihalelere müdahale etmemek; yani 
tekliflerimiz ile ilgili olarak rakiplerimizle 
anlaşmıyor ve ihaleye çıkan tarafların bize 
kamuya açık olmayan bilgileri aktarmasını 
talep etmemek

• Pazar hakimi konumundan 
faydalanmamak (örneğin tedarikçiyi 
boykot ederek)

• Gerçek dışı veya yanıltıcı pazarlama 
bildirimlerinde bulunmamak

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Uyum ile ilgili Şirket 
politikalarına bakın.

Gizli Anlaşma Yapmamak 
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İhale kararı etkilendiği için değil ürün ve 
hizmetlerimizin fiyat, performans ve kalitesi 
etkileyici olduğu için rekabette başarılı olmak 
istiyoruz.

Yolsuzluk yasaktır. Bir kişi bir siparişin 
başlatılması, verilmesi veya işlenmesinde 
ayrıcalıklı muamele görmek için kişisel 
ayrıcalıklar talep, kabul veya teklif eder veya 
verir ise yolsuz davranış mevcuttur. Hem faydayı 
sunan (veya söz veren) hem de talep eden 
(veya kabul eden) kişi cezai açıdan sorumlu 
olur. Kişisel imtiyazlar; nakit ödemeler (örneğin 
bağışlar), nakit olmayan faydalar (örneğin 
kupon, davetiye, yasaklı fiyat indirimi) veya 
maddi hediyeler gibi her türlü faydadır.

Davetler ve hediye vermek veya almak ile 
yolsuzluk arasındaki ayrım açık olmalıdır. Buna, 
“tipik sosyal avantajlar” sözkonusuysa ve 
davetler ayrıcalıklı muamele sağlamak amacıyla, 
örneğin bir sözleşmenin verilmesiyle bağlantılı 
olarak yapılmıyorsa izin verilebilir. Ancak bu 
tür durumlarda da uygunsuz bir etki olduğu 
yönünde bir görüntü hızla ortaya çıkabilir ve 
dolayısıyla davetiyeler ve hediyeler konusunda 
genelde dikkatli olunmalıdır, özellikle de

yerli ve yabancı görevliler (örneğin resmi 
temsilciler veya devlet kuruluşları) ve sağlık 
sektörü çalışanları (örneğin doktorlar ve 
eczacılarla) ile ilgiliyse. Bazı ülkelerde bu kişilere 
verilen davetiye ve hediyeler her koşulda 
yasaktır.

4 Rüşvete karşı mücadele

Nasıl davranmalıyız?
Doğru davranmak için...

• İş kararlarının bize kişisel fayda sağlayıp 
sağlamayacağına bakmadan karar vermek

• İş ortaklarının karar mercilerine kişisel 
faydalar vermek veya teklif etmek 
suretiyle iş kararlarını ZEISS lehine 
etkilemeye çalışmamak

• Rüşvet girişimlerini reddetmek ve derhal 
Yöneticinizi veya Uyum Görevlisini 
durumdan haberdar etmek

• Davetiyeler ve hediyeler konusunda çok 
dikkatli olmak, örneğin ölçüt olarak 50€ 
(veya yerel para biriminde karşılık gelen 
değeri) kullanmak

• Nezaketten ötürü reddedilemeyecek ama 
uygun olmayan hediyeleri kabul etmek ve 
tüm ekibin kullanımına sunmak (örneğin 
şirket içi çekiliş yaparak)

• Sağlık sektörü veya kamu sektöründeki 
makam sahiplerine veya çalışanlarına 
herhangi bir davette bulunmamak 
veya hediye vermemek. Bu durum iş 
kapsamındaki bir öğle yemeği / akşam 
yemeği veya ürün sunumlarıyla veya 
eğitim organizasyonları kapsamında 
makul değerdeki ağırlamalar için geçerli 
değildir

• Bir şüphe sözkonusu olduğunda durumu 
yöneticinizle veya Uyum Görevlisiyle 
görüşmek

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Uyum ile ilgili Şirket 
politikalarına bakın. 

Hediyeler ve Davetler
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Her çalışan başta makineler ile aletler olmak 
üzere bilgi ve iletişim sistemlerini kullanım 
amaçlarına uygun bir şekilde dikkatli 
kullanmakla yükümlüdür. İş gücüne ve şirkete 
hizmet sunan işyeri ve tüm tesisler daima 
düzeni sağlamalı ve oluşan hasarlar yöneticiye 
bildirilmelidir.

Şirket mülkleri şirketteki ilgili yetkilinin açık izni 
olmaksızın özel amaçlar için kullanılmamalı 
veya şirket binalarından çıkarılmamalıdır.

Bununla ilgili ihlaller gerektiğinde ilgili çalışan 
açısından yasalar veya iş kanunu kapsamında 
sonuçlar doğurabilir.

5 Şirket mülkiyetinin kullanımı

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Bilgi ve iletişim sistemleri gibi tüm şirket 
mülklerini kayıp, hasar veya kötü amaçlı 
kullanıma karşı korumak

• Hasar veya kayıpları derhal bildirmek
• Şirketin sağladığı kaynakları tutumlu ve 

dikkatli bir şekilde kullanmak
• Iş seyahatlerinin rezervasyonunda ve 

faturalandırılmasında geçerli olan seyahat 
kurallarına uymak

• Şirket mülkiyetlerini özel amaçlar için 
yalnızca yöneticinin izniyle kullanmak 
veya şirket sınırları dışarısına çıkartmak

• Şirket mülkiyetini yasadışı veya başka 
yetkisiz amaçlar (örneğin yasadışı 
internet sitelerini ziyaret etmek) için asla 
kullanmamak

• Örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, “hacker” 
saldırıları vb. üzerinden şirket mülküne 
zarar vermeye yönelik üçüncü kişi 
girişimlerine karşı uyanık olmak

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik ile ilgili Şirket 
politikalarına bakın.

Titizlik
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İcatlarımız ve know-how’umuz şirketin uzun 
vadeli başarısı için önemlidir. Dolayısıyla fikri 
mülkiyetimizi üçüncü kişilerin öğrenmesi 
veya yetkisiz erişim edinmesi engellenerek 
korunmalıdır. Fikri mülkiyet hakları, örneğin 
icatlar ve ürün prototiplerinin yanı sıra 
müşteriler, tedarikçiler ve yazılımla ilgili bilgiler 
de dahil olmak üzere ticari senetlerden 
oluşmaktadır.

IT güvenliği, şifreler, anti-virüs programları ve 
erişim kavramları gibi çeşitli IT güvenlik önlemleri 
aracılığıyla yetkisiz üçüncü kişilerce erişime, 
veri hırsızlığına, know-how aktarımı veya kötü 
amaçlı yazılım sonuçlarına karşı fikri mülkiyetin 
korunmasını destekler.

Ayrıca, çalışanların onayı olmaksızın ZEISS 
çalışanlarının unvanlarıyla kamuya açık 
tartışmalara (örneğin dersler, İnternet 
forumları vb.) katılmasına veya şirketle ilgili 
bilgi yayımlanmasına (örneğin İnternette) izin 
verilmez.

Şirket sırlarının kaybedilmesi hem şirketin 
ilerideki başarısında hem de çalışanlar üzerinde 
olumsuz etkiye sahip olabilir.

6 Şirket sırlarının korunması ve bilgi işlem güvenliği

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

•  Şirketle ilgili gizli bilgilerin gizli tutulmasına 
ve yetkisiz kişilere (aile üyeleri ve arkadaşlar 
da bu kapsamda yer alır) aktarılmamasına 
dikkat etmek

•  Kayıt ve dosyaları yetkisiz erişime karşı 
korumak (şifrelemek)

•  Hem kişisel iletişimlerde hem de 
üçüncü kişilerle yapılan elektronik 
iletişimlerde, bilgi teknolojileri ve şirket 
güvenliği birimlerinin belirttiği güvenlik 
standartlarına uymak ve aynı standartları 
üçüncü kişilerce bize sunulan gizli bilgilere 
de uygulamak

•  Sosyal medya kullanırken gizli bilgi 
açıklamamak

•  Şirket verilerini kişisel elektronik cihazlara 
kaydetmemek

•  Şirket ağına özel elektronik cihazlar 
bağlamamak

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Marka, İletişim ve 
Güvenlik ile ilgili Şirket politikalarına bakın.

IT Güvenliği Standartları
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İçeriden bilgi ticareti kanunları, yatırımcıları 
korumayı amaçlar. Şunları yasaklar:

• Hisse senedi alıp satarken doğrudan veya 
dolaylı kişisel fayda sağlamak için içeriden 
öğrenilen bilgilerin kullanılması

•  Bu bilgilerin izinsiz bir şekilde yayılması

İçeriden öğrenilen bilgi, piyasada henüz 
bilinmeyen ve açıklanması durumunda ilgili 
hisselerin fiyatını ciddi düzeyde etkileyebilecek 
bilgidir (örneğin planlanan bir şirket satın 
alması, iki şirket arasında ortak girişim kurmaya 
yönelik bir stratejik sözleşme, mali sonuçlar, 
yeni ürünler, ürünlerle ilgili sorunlar veya yeni 
sözleşmeler hakkındaki bilgiler).

Yasaklı içeriden öğrenilen bilgiye dayalı ticaret 
yapılması hem şirket hem de çalışan için ciddi 
cezai ve hukuki sonuçlar doğurabilir.

7 İçeriden bilgi verme yasağı

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Borsaya kayıtlı şirketler (örneğin 
Carl Zeiss Meditec AG veya diğerleri) 
hakkında öğrendiğimiz ve bu şirketlerin 
hisselerinin alınıp satılması için piyasa 
değerini etkileyebilecek, henüz kamuya 
açıklanmamış bilgileri iş faaliyetlerimiz 
kapsamında kullanmamak

• Bu tür bilgileri üçüncü kişilere 
açıklamamak ve bu üçüncü kişilere 
hisse satışı veya alımı ile ilgili önerilerde 
bulunmamak (“üçüncü kişi” terimi aynı 
zamanda aile mensupları, partnerler, 
arkadaşlar veya bu bilgiye sahip olmayan 
diğer ZEISS çalışanları anlamına gelir)

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili Şirket 
politikalarına bakın.

İçeriden öğrenilen bilgi
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Günlük işlerimizde özel veya kişisel 
menfaatlerimiz veya ilişkilerimizin ZEISS’ın 
menfaatleriyle çatışmaya girdiği durumlar 
olabilir. Çatışmalar örneğin bir kişinin kendi 
girişimcilik faaliyetiyle (ek iş) ortaya çıkabilir. 
Belirli durumlarda aile mensuplarının 
menfaatlerinden de kaynaklanabilir.

Çıkar çatışmasını önlemek için insan kaynakları 
departmanı ek (girişimcilik) faaliyetler, fahri 
atamalar veya benzeri uğraşlar hakkında 
bilgilendirilmeli ve onay verilmelidir.

ZEISS tüm çalışanlarının sosyal ve politik 
bağlılığını destekler. Ancak kulüpler, 
siyasi partiler veya diğer sosyal veya siyasi 
kurumlardaki faaliyetler, ister seçilmiş bir görevli 
veya bir fahri atama olarak olsun, çalışanın 
iş sözleşmesinde belirtilen görevlerini yerine 
getirmesine engel olmamalıdır.

Açıklanmayan çıkar çatışmaları ve 
onaylanmayan ek faaliyetler şirkete zarar 
verilmesi anlamına gelebilir ve sözkonusu 
çalışan için hukuki sonuçlar doğurabilir.

8  Çıkar çatışmalarının ve bireysel hareketlerin önlenmesi

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

•  Olası veya fiili çıkar çatışmalarını 
yöneticimize bildirmek

• Çıkar çatışmasına sahip olduğumuz 
kararları iş arkadaşlarımıza veya 
yöneticilerimize devretmek

• Bir çıkar çatışması nedeniyle kendimizin 
yapamadığı faaliyetleri yapması için ilgili 
bir tarafı (örneğin aile mensubu, partner) 
teşvik etmemek

•  Yöneticimizi/insan kaynaklarını 
bilgilendirerek ve bir ek faaliyet 
başlattığımız takdirde (başka bir şirkette 
ek bir görev kabul etmek, başka 
bir şirket için çalışmak, kendi kişisel 
girişimcilik faaliyetini başlatmak) insan 
kaynaklarından izin almak

•  Fahri bir makama gelirsek (örneğin 
bir jüri üyesi, yerel belediye meclisi, 
eğitmen vb.), iş sözleşmesinde belirtilen 
yükümlülüklerden doğabilecek çatışmaları 
önlemek için yöneticimizi bilgilendirmek

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Uyum ile ilgili Şirket 
politikalarına/bilgilerine bakın.

Şeffaflık 



12

ZEISS global bir şirkettir. Uluslararası faaliyetleri 
kapsamında malların serbest hareketini 
sınırlandıran yönetmeliklere uymak zorundadır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası kanunlar ve 
ambargolar mal, teknoloji ve hizmetlerin 
ithalat, ihracat veya iç ticaretinin yanı sıra 
parasal işlemleri ve sermaye hareketlerini 
sınırlandırmakta veya yasaklamaktadır. 
Sınırlamalar ve yasaklar malların niteliği, menşei 
ülkesi, malların kullanılacağı ülke veya iş 
ortağının kim olduğundan kaynaklı olabilir.

ZEISS kaçakçılıkla mücadeleyle de 
ilgilenmektedir. Her ZEISS şirketi ve görevli 
çalışanları, gerçekleştirdikleri tüm ithalat 
ve ihracat işleri kapsamında ilgili gümrük 
yönetmeliklerine uymak zorundadır.

Yukarıda belirtilen yönetmeliklerin ihlal edilmesi 
halinde, ilgili iş birimi üzerinde doğuracağı 
sonuçların yanı sıra tüm şirketin itibarını ağır bir 
şekilde zedeleyebilir ve belirlenmesi mümkün 
olmayan sonuçlar doğurabilir.

9 İhracat kontrol ve gümrük gerekliliklerine uyulması

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

•  Mal ve hizmet satın alırken, satarken, 
sağlarken veya piyasaya sürerken ve 
ayrıca teknoloji transferi yaparken 
sınırlamalar veya yasaklar olup olmadığını 
sorumlu uzmanlara kontrol ettirmek

•  Somut işlemi yapmadan önce uygunsa 
gerekli resmi izinleri almak

•  Ithalat ve ihracat işlemleri için gümrük 
idarelerinin belirttiği somut koşulları 
kontrol edip bunlara uymak

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen İhracat Kontrolü ile 
ilgili Şirket politikalarına bakın.

Malların Serbest Hareketi Üzerindeki Kısıtlamalar
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İşyerinde güvenliğin sağlanması ve çalışanların 
sağlığının korunması ZEISS için temel bir ilkedir 
ve Kuruluş sözleşmesine koyulmuştur.

Dolayısıyla her ZEISS kurumunun kazaları 
önlemek ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini 
en aza indirmek ve insani çalışma koşulları 
oluşturmak için kendi iş operasyonlarına uygun 
bir şekilde gerekli önlemleri alması gerekir.

Bizim için iş sağlığı ve güvenliğine iş seyahatleri 
öncesinde ve sırasında çalışanlarımıza 
profesyonel destek sunulması da dahildir.

Her yönetici kendi çalışanlarının korunmasından 
sorumludur ve onlara uygun talimat, eğitim, 
rehberlik ve denetim sağlamalıdır.

10 İş sağlığı ve güvenliği

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

•  Güvenlik yönetmeliklerine uymak (örneğin 
tehlikeli maddelerle işlem yaparken)

•  Tehlikeler ve güvenlikle ilgili faaliyetler 
hakkında farkındalık yaratmak

•  Olası tehlikeli durumların ortaya 
çıkmaması için dikkatli olmak

•  Tehlikeli durumları ortadan kaldırmak
•  Tespit edilen kazalar, olası tehlikeler ve 

riskler ile ramak kala kazalarını derhal ilgili 
yöneticiye bildirmek

•  Seyahatle ilgili güvenlik sorunlarını iş 
seyahati öncesinde çözmek

•  Şirketin sunduğu önleyici önlemleri almak 

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili Şirket politikalarına bakın.

İşyerinde Güvenlik
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ZEISS ürün, çözüm ve hizmetleri güvenli olmalı 
ve hedeflenen kullanım alanları doğrultusunda 
etkili, kesin ve optimum sonuçlar sunmak için 
gerekli kalite ve performans özelliklerine sahip 
olmalıdır.

İnovasyon (yenileşim), güvenilirlik ve kullanım 
rahatlığı ve sürdürülebilir iş ilişkileri geliştirerek 
müşterilerimizin başarılarını destekliyoruz.

Ürün güvenliği geliştirme aşamasında başlar 
ve tedarik ve üretim süreçleri boyunca devam 
eder. Müşterinin tesisinde ürünlerimizin 
kurulumu sırasında ve servis işlemleri boyunca 
ürün güvenliğinin sağlanması büyük önem 
taşımaktadır.

Ürünlerimizin geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, 
onayı ve satışıyla ilgili geçerli olan çok sayıda 
yasal şart ürünlerimizin güvenliğini garanti 
etmektedir. ZEISS ürünleri tüketicilerin veya 
operatörlerin güvenliğini veya sağlığını riske 
atmamak ve belirli kalite standartlarına uymak 
zorundadır.

Kusurlu ürünler yalnızca şirkette değil (örneğin 
ürün geri çağırmaları, itibar), özellikle tüketici 
veya operatörde de ciddi zarara neden olabilir.

11 Ürün güvenliği ve kalitesi

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Geçerli standart ve özelliklere uymak
• Bir ürünün lanse edilmesi için gerekli tüm 

izinleri almak
• Müşterilerimizi bilgilendirmek 

ve ürünlerimizden kaynaklanan 
tehlikelerden haberdar olunca derhal 
harekete geçmek

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen İş Süreçleri ve Tedarik 
Zinciri konulu Şirket politikalarına bakın. 

Kalite Güvenlik
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Şirketimiz kendi belgelerinde yer verdiği 
çevre korumaya kurumsal bir hedef olarak 
bağlıdır ve kaynakların verimli kullanımı ile 
enerji performansının sürekli iyileştirilmesinin 
iş faaliyetlerimizde önemli bir etken olduğunu 
beyan eder. Aşağıdaki taahhütler geçerlidir:

• Çevrenin korunması dahil tüm kaynakların 
dikkatli ve ekonomik kullanımı, düzenli 
bir şekilde geri dönüştürülmesi ve atılması 
şirket felsefemizin temel unsurlarıdır. Bu 
durum insan, çevre ve doğa üzerindeki olası 
olumsuz etkileri önlememizi veya en aza 
indirmemizi ve enerji performansımızı sürekli 
olarak iyileştirmemizi sağlıyor

• Çevre koruma ve enerjiyle ilgili 
yükümlülüklere uyum

• Çevrenin zarar görmemesi şartını 
ürünlerimizin geliştirme, tasarım, üretim, 
ambalajlama ve sevkiyat aşamalarına ve ilgili 
iş faaliyetlerimizin geliştirme süreçlerine dahil 
ediyoruz. Ayrıca, ürün, tesis ve ekipmanlarla 
ilgili tasarım faaliyetleri sırasında enerji 
performansının iyileştirilmesini de hasaba 
katıyoruz

Sürdürülebilir ekonomik uygulanabilirlik 
sağlarken aynı zamanda kaynakların 
kullanımında maksimum verimlilik elde etmek 
temel ilkelerimiz arasındadır.

Yürürlükteki yönetmeliklerin ihlal edilmesi, 
insanlara ve doğaya zarar vermekle kalmayıp 
uzun vadede şirketin başarısına da zarar 
verebilir (örneğin itibar kaybı, para cezaları).

12  Çevrenin korunması, enerjinin verimli şekilde kullanılması 
ve sürdürülebilirlik

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

•  Kaynakları (örneğin su, kağıt, elektrik) 
tutumlu bir şekilde kullanmak, 
yönetmeliklere uygun bir şekilde imha 
etmek ve yeniden kullanmak

•  Tüm katma değer sağlama ve üretim 
süreçlerinde çevrenin korunması ve enerji 
verimliliği ile ilgili tedbirleri göz önünde 
bulundurmak

•  Sürdürülebilir ürünler ve değer zincirleri 
yaratmak

•  Suyu çevre dostu bir şekilde atmak
•  Enerji verimliliği ürün ve hizmetlerinin 

alınmasını desteklemek
•  Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

ve enerji performansının seçim ve 
değerlendirme kriterlerimiz arasında yer 
aldığını ilgili tedarikçilere bildirmek

•  Çevre ile ilgili risklerini bildirerek çevresel 
hasarı önlemek

•  Bir çevre hasarı meydana geldiğinde 
derhal uzmanları bilgilendirmek. Bu kişiler 
daha sonra kanunlarda öngörülen raporu 
düzenleyerek ilgili otoriteye sunar

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çevre Koruma,  
Enerji ve Sürdürülebilirlik ile ilgili Şirket politikalarına bakın.

Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği
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Veri işleme daha sade ve kapsamlı hale geldikçe 
tüketicilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın 
kişiye özgü verilerinin (örneğin ad, adres, 
doğum tarihi, vergi numarası, sağlık bilgisi) 
korunması da bu oranda önem kazanmaktadır. 
Bu kişiye özgü veriler, yalnızca geçerli kanunlar 
kapsamında açıklanabilir ve işlenebilir.

Veri korumayla ilgili bir dizi kanun ve yönetmelik 
kişisel verilerin gizliliğini güvence altına 
almaktadır. Veri koruma şartlarının ihlal edilmesi 
büyük para cezalarıyla sonuçlanmaktadır.

13 Kişisel verilerin korunması

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için

•  Grup ölçeğinde bir veri koruma yönetim 
sistemi işletmek

•  Bir Kurumsal Veri Koruma Görevlisi ve bir 
Global Veri Koruma Ekibi görevlendirmek

•  Kişiye özgü verilerle hangi ölçüde işlem 
yaptığımıza dair genel bir bakışa sahip 
olmak

• Kişisel verileri yetkisiz erişimden korumak 
(örneğin üçüncü kişilerle yapılan 
elektronik işlemlerde gerekli güvenlik 
standartlarına uymak)

• Kişisel verileri yalnızca yasal olarak izin 
verilen görevi gerçekleştirmek için gerekli 
olduğu ölçüde toplamak, depolamak 
veya paylaşmak

• Kişisel verileri güvenli bir şekilde 
denetlemek ve sistemden çıkarmak

• Ortaklarımızın da aynı veri koruma 
standartlarına bağlı olmasını sağlamak

Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Veri Koruma ile ilgili 
şirket politikalarına bakın.

Veri Koruma
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Tüm faaliyetler, muhasebe dokümanları, 
bilançolar ve vergi beyannamelerinde usulüne 
uygun bir şekilde belirtilmelidir. Dolayısıyla 
tüm ilgili hususların doğru ve tam bir şekilde 
kaydedilmesi ve ayrıca kopyası üretilebilir 
bir şekilde belgelenmesi ve arşivlenmesi 
gerekmektedir. Bilanço tahrifleri, sahte 
belgecilik, sahte iddialar, vergi suçları veya 
kara para aklama nedeniyle ortaya çıkan 
uyumsuzluklar denetime tabi olma riskini 
barındırır.

Kara para aklama, yasadışı yollarla (örneğin 
terör, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve 
başka ceza gerektiren suçlar üzerinden) elde 
edilen varlıkları yasal ekonomik döngüye 
sokabilmek ve görünüşte meşru varlıklar 
haline getirebilmek için kaynaklarını saklamak 
anlamına gelir. Kara para aklama veya başka 
yasadışı amaçlar için suistimal edilmemek ve 
bunlara katkıda bulunmamak ZEISS’ın beyan 
edilmiş bir hedefidir.

14 Finansal bütünlük ve para aklama ile mücadele

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Finansal raporlama standartlarına uymak
• Normal süreçler dışında iş yapmamak
• Şirket işlemleriyle ilgili tüm dokümanları 

düzenli bir şekilde arşivlemek
• Kayıtları arşivleme konusundaki yasal 

yükümlülüklere uymak
• Resmi soruşturmalar veya hukuki 

anlaşmazlıklarla ilgili dokümanları 
değiştirmemek ve rastgele imha etmemek

• Kara para aklamaya dair işaretler 
barındıran işleri sonlandırmamak ve şüphe 
durumunda meseleyi ilgili yöneticiyle veya 
sorumlu Uyum Görevlisiyle ele almak

 
Şartlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Finans ve Kontrol ile 
ilgili şirket politikalarına bakın.

İşlemler



18

Kendi davranışlarının yasallığı konusunda 
şüpheye düşmesi durumunda veya çalışma 
ortamlarında şüpheli işlemler yapıldığına 
dair kanıtlar olması halinde her çalışanın 
yöneticisinden, sorumlu bölümlerden, çalışan 
temsilcilerinden veya Uyum organizasyonundan 
danışmanlık ve yardım talep etmesi 
beklenmektedir.

İntranet üzerinde Uyum bölümünün altında 
tüm Uyum Görevlilerinin listesinin yanı sıra ek 
bilgi bulabilirsiniz.

Çalışanlar, bir olayı yöneticilerine veya Uyum 
Görevlisine bildiremiyorsa veya bildirmek 
istemiyorsa anonim bildireye olanak sağlayan 
“Integrity Line” bilgilendirme aracını 
kullanılabilir. Bu hat, intranetin yanı sıra 
internet sitesinde üçüncü kişiler için kullanıma 
sunulmuştur. 

Tüm endişeler ciddiye alınmakta ve söz konusu 
yanlış davranış ispat edilemezse bile ilgili 
bildirimde bulunan kişi disiplin veya yaptırım 
cezası almayacaktır ancak bilerek yanlış veya 
kötü niyetli suçlamada bulunulması hoşgörüyle 
karşılanmaz.

Suçlamada bulunan kişi isterse gizlilik sağlanır.

15   Şüpheli durumlarda davranış ve yönlendirme için  
yetkili kişiler

Nasıl doğru davranırız? 
Doğru davranmak için...

• Şüphe duyduğumuzda cesur olmak ve 
araştırma yapmak veya şüphelenilen 
suistimali başkalarına bildirmek

• Endişelerinizi yerel birime veya bu 
endişeleriniz dikkate alınmıyorsa üst 
uyum organizasyonuna veya Integrity 
Line’a bildirmek suretiyle harekete 
geçmek

Uyum İnternet sayfasında bu konuda daha fazla bilgi 
sunulmuştur.

İhlallerin Bildirilmesi
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Üst düzey liderler ve yöneticiler, kurum 
kültürünün şekillendirilmesinde ve “etik 
yönetici, etik çalışan” ilkesinin oluşturulmasında 
özel bir sorumluluk taşımaktadır. Yönetimin 
uyum ilkelerine bağlılığı, tutarlı davranışlarla 
ve Davranış Kurallarına sürekli uyulmasıyla 
(rol model gibi hareket ederek) gösterilmelidir.

Kıdemli liderler ve yöneticiler, uyumsuzluk 
tespit edildiğinde durumu iyileştirme çabaları 
göstererek uyum ilkelerine sürekli bağlılıklarını 
kanıtlarlar. 

16 Yöneticilerin özel sorumluluğu

Bu kişiler

•  Bir model olarak davranmalı ve Uyumun 
önemini tüm çalışanlara sürekli anlatmalı

• Çalışanlarının Davranış Kuralları şartlarını 
bilmesi, anlaması ve bunlara uymasını 
sağlamalı

•  Çalışanları için gerekli bilgileri vermeli ve 
eğitimler düzenlemeli

•  Günlük işlerde çalışanlarının iş güvenliği  
ve sağlığını garanti altına almalı

•  Davranış Kuralları uyarınca hedefler 
koymalı

•  Kanunların, Davranış Kurallarının veya 
yönetmeliklerin ihlal edilmesi durumunda 
düzeltici önlemler veya disiplin önlemleri 
almalı

•  Çalışanlar için ulaşılabilir bir yetkili olmalı 
ve hatalı davranışlar ile ilgili uyarıları 
inceleyerek çalışanlarına destek olmalı

Şartlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen “Blue Book” ve Liderlik 
hakkındaki Şirket politikaları/ilkelerine bakın.

Rol Model Olmak
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