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Coloplast distribütörlerle iş yapmaya ve sürdürmeye yönelik standart bir ‘Durum Değerlendirmesi
Süreci’ hayata geçirmiştir (lütfen aşağıdaki süreç akışına bakınız). Pek çok distribütör için, bu süreç
Coloplast’ın iş yapma şeklini değiştirmeyecektir. Bunun amacı, kurumunuzun uyum ve iş bütünlüğü
düzeyini değerlendirmektir.
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Yenileme Dönemi

Coloplast Durum Değerlendirmesi sürecinin sonucu
hakkında beni bilgilendirecek mi?
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Başka sorularım olursa kiminle temasa geçebilirim?
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Kurumunuzun kabul
edilme veya yenilenme
kararı verilir

Bu değerlendirme kurumunuzun Coloplast ile iş ilişkisinin başlatılması veya yenilenmesi adına önemli bir
adımdır. Gerekli görülürse, Coloplast daha fazla bilgi için kurumunuzla irtibata geçebilir.
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Kurumum iş ortaklarımızdan sorumlu mudur?
Evet, kurumunuz üçüncü taraflarınızın uygunsuz faaliyetlerinden de sorumlu tutulabilir. Bu nedenle,
kurumunuzun Coloplast ile aynı şekilde üçüncü taraflarınızın da ilgili yolsuzlukla mücadele kanun
ve yönetmeliklerine uyduğundan emin olması önemlidir.
Coloplast ürün veya hizmetleriyle ilişkili olarak üçüncü taraflarınızla ilgili sorunları fark etmeniz
durumunda, lütfen derhâl Coloplast’ı bilgilendirin.

Durum Değerlendirmesi neden önemlidir?
Distribütörün gerçekleştirdiği uygunsuz bir faaliyetin iş yaptıkları şirketle ilişkilendirildiği çok sayıda
örnek mevcuttur. Bunun anlamı, yürütülen uygunsuz bir faaliyetin Coloplast’a ve diğer iş ortaklarımıza
yansıyabileceğidir.
İş bütünlüğü ile hareket etmek, yolsuzlukla mücadele, anti-tröst, yaptırım, ihracat denetimleri, menkul
kıymetler ticareti, dolandırıcılıkla mücadele ve insan haklarına ilişkin yasalar ve diğer geçerli yönetmeliklere uymaktır. Bu şekilde iş faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi sağlanır ve potansiyel
çıkar çatışmaları önlenip yönetilir.

Durum Değerlendirmesinin faydaları nelerdir?
Kurumunuz Coloplast’ın saygın global ağının güvenilir bir distribütörü olarak değerlendirileceğinden,
Durum Değerlendirmesi Süreci’nden faydalanabilirsiniz. Yalnızca güvenilir distribütörler ve diğer
üçüncü taraflarla iş yürütülmesi, Coloplast ve değerli iş ortaklarının tümü için daha yüksek bir koruma
düzeyini ifade eder.
Durum Değerlendirmesi aynı zamanda gelişime açık alanları vurgulayarak kurumunuzu güçlendirebilecektir. Örneğin uyum ihlâlleri dolayısıyla büyük miktarda ceza almanın önlenmesi konusunda durum
değerlendirmesine yönelik açık teşvikler mevcuttur. Ayrıca, CEO’lar ve direktörler, çalışanlarının işlediği
ihlâllerden giderek daha fazla sorumlu tutulmaktadır.
Müşterilerin etik iş uygulamasına sahip kurumlarla iş yapması için de büyük bir çekim değeri
bulunmaktadır. Proaktif olarak uyumun gösterilmesi iyi itibar oluşturur ve ilkeli ve bağlı çalışan
ve yatırımcıları çeker.
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Peki, ya hâlihazırda bir Uyum Programı varsa?
Kurumunuz hâlihazırda davranış tüzüğü, yolsuzlukla mücadele politikası veya çalışan uyum eğitimi
gibi bir uyum programına sahipse, Durum Değerlendirmesi Anketini doldurup programa dair yazılı
delili Coloplast’a sunmanız teşvik edilir.
Yazılı delil, kurumunuzun kuralları ve politikalarını, uyum raporlarını, tarama prosedürlerine ilişkin
delil, eğitim kayıtları ve diğer ilgili belgeleri içermelidir.
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Coloplast Durum Değerlendirmesi Süreci’nin sonucu
hakkında beni bilgilendirecek mi?
İhtiyaca göre Coloplast sizinle irtibata geçecektir. Durum değerlendirmesinin belirlenmesine yardımcı
olması amacıyla daha fazla bilgi veya açıklama gerekirse, sizinle irtibata geçebiliriz. İş kararının sonucu
çok sayıda etkene bağlıyken, durum değerlendirmesi bunlardan bir tanesidir.

Başka sorularım olursa kiminle temasa geçebilirim?
Daha fazla destek için yerel Coloplast temsilcinizle irtibata geçin veya aşağıdaki adrese e-posta
gönderin: Coloplast Kurumsal Uyum corporatecompliance@coloplast.com
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Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people
who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes Ostomy Care,
Continence Care, Wound and Skin Care and Interventional Urology. We operate globally and employ about 12,000 employees.
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