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MSD Türkiye “En İyi Kurumsal
Vatandaşlık” ödüllerinde ilk 5’e girdi
MSD Türkiye, “CRO Magazine” tarafından hazırlanan “100 En İyi Kurumsal Vatandaş 2009”
(100 Best Corporate Citizens 2009) listesinde ilk beş arasına girdi. MSD Türkiye; Çevre, İnsan
Hakları ve Çalışan İlişkileri alanında gösterdiği iyi performans sayesinde 2009 Listesinin üst
sıralarında yer almaya hak kazandı.
“İş Etiği Dergisi” (Business Ethics Magazine) tarafından ilk kez 2000 yılında hazırlanan liste,
2007 yılından beri de CRO Magazine tarafından yayınlanıyor.
Bütünüyle kamuya açık bilgiler temel alınarak oluşturulan tek liste olma özelliğini taşıyan
CRO’nun 100 En İyi Kurumsal Vatandaş Listesi’nde şirketler Çevre, İklim Değişimi, İnsan
Hakları, Hayır İşleri, Çalışan İlişkileri, Finans ve Yönetişim olmak üzere 7 temel alandaki
performanslarına göre sıralanıyor.
MSD Türkiye’nin ilk beş şirket arasında yer aldığı 100 En İyi Kurumsal Vatandaş Listesi ile ilgili
konuşan CRO editörü Jay Whitehead, En İyi 100 Kurumsal Vatandaş Listesine giren şirketlerin
bugünün en güvenli kıyıları olduğunu söyleyerek “Her şey yolunda giderken vatandaşlık bilinci
çek defterleriyle aynı anlama gelebilir. Fakat zor zamanlarda, sağlam bir itibar ile şeffaflık da en
az güçlü bir bilanço kadar etkili olur. Bugünkü ekonomik kriz ortamında insan sermayesi ve
finansal sermaye, güvenliğe ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.
CRO’nun En İyi 100 Kurumsal Vatandaş Listesi, “Çoğu şirketin hayatta kalmak mücadele ettiği
bir dönemde kurumsal sorumluluktan söz edilebilir mi?” diye soranlara güçlü bir “evet” yanıtı
veriyor.
MSD Türkiye Hakkında
MSD Türkiye, içlerinde kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, astım oftalmoloji, aşılar, ve diyabetin de bulunduğu, pek çok farklı
tedavi alanında insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için yenilikçi ürünler keşfeden, geliştiren, üreten ve pazarlayan, Merck &
Co.,Inc'in Türkiye ofisidir. MSD Türkiye, 1992 yılında faaliyetlerine başlamıştır, 500 çalışanı ile Türk ilaç sektöründe hastaların
yenilikçi ilaçlara erişmesi için çalışmalarına devam etmektedir. www.msd.com.tr

Merck & Co., Inc. Hakkında
Merck & Co., Inc., araştırmaya dayalı olup önceliği daima hastalara veren küresel bir ilaç firmasıdır. 1891 yılında kurulan Merck,
karşılanamayan tıbbi ihtiyaçları karşılamak amacıyla aşı ve ilaçlar keşfetmekte, geliştirmekte, üretmekte ve piyasaya sunmaktadır.
Şirket, yürüttüğü geniş kapsamlı programlarla sadece Merck ilaçlarını bağışlayarak değil, aynı zamanda bunları ihtiyacı olan kişilere
ulaştırarak, ilaca erişimi artırmak amacıyla yoğun bir çaba harcamaktadır. Merck, ayrıca, kar amacı gütmeksizin tarafsız sağlık
bilgileri yayınlamaktadır. 2007 yılında ilaç araştırma ve geliştirmesi için 4 milyar dolar ayıran Merck & Co.,Inc. hakkında daha fazla
bilgi için www.merck.com adresini ziyaret ediniz.

