




GITA KAMPEN, JOHAN F PAULSSON ve KARIN HAMBORG ALBRECHTSEN 
Danimarka'daki Global Araştırma çalışanları 

Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye 
ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan 
değerleri açıklamaktadır.

Novo Nordisk Way’in kökleri şirketimizin 
kurulduğu 1920’lere dayanmaktadır. O 
zamanlarda bu kavrama henüz bir isim 
vermemiştik. O dönemden beri şirketimiz, 
kurucularımızın bile hayal edemeyeceği bir 
şekilde büyüdü. Tüm tedavi alanlarımızda
lideriz, tamamıyla global bir şirket olduk
ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca 
hasta, sağlığı ve mutluluğu için ürünlerimize 
güveniyor. En başından beri değerlerimize 
bağlı olmamız, bizim bu noktaya gelmemize 
yardımcı olmuştur.

Novo Nordisk Way geçmişimizi ve 
geleceğimizi birbirine bağlamaktadır. 
Hangi görevde olduğunuza veya nerede 
çalıştığınıza bakılmaksızın, Novo Nordisk 
bünyesindeki çalışanların tümü için geçerlidir 
ve çalışanlara yol gösterir. Novo Nordisk Way 
birbirimize ve şirket dışındaki iş ortaklarımıza 
taahhüdümüzdür. Bu yüzden, her birimiz 
Novo Nordisk Way ile uyumlu çalışmalı ve 
yeni meslektaşlarımızın, bunun, pratikte 
ne anlama geldiğini anlamalarına yardım 
etmeliyiz.

Novo Nordisk Way’i alacağınız kararlara ve 
uygulamalara rehberlik etmesi için kullanın.

Novo Nordisk Way’i kendi tarzınız olarak 
benimseyin.

Giriş



1923'te Danimarkalı kurucularımız diyabeti 
değiştirmek için bir yolculuğa çıktılar. Bugün biz 
dünya genelinde binlerce çalışan olarak tutkuyla, 
yeteneklerimizle ve değişimi sürdürmeye olan 
bağlılığımızla diyabete ve diğer ciddi kronik 
rahatsızlıklara karşı mücadele ediyoruz.

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm hastalık alanlarında 
lider olmayı hedefliyoruz.

• En önemli katkımız, yenilikçi biyolojik ilaçları 
bulmak, geliştirmek ve onları dünyanın dört bir 
yanındaki hastalar için erişilebilir hale getirmektir.

• İşlerimizi büyütmek ve rekabetçi finansal sonuçlar 
elde etmek hastalarımızın daha iyi hayatlar 
sürmesine yardım etmemize, hissedarlarımıza 
cazip bir yatırım sağlamamıza ve toplumumuza 
katkıda bulunmamıza izin veriyor. 

• İş felsefemiz finansal, sosyal ve çevresel hususları 
dengeleme üzerine kuruludur; biz buna “Temel 
Üçgen Prensibi” diyoruz.

• Açık ve dürüst, hırslı ve sorumluluk sahibi bir 
kuruluş olarak herkese saygı çerçevesinde 
yaklaşıyoruz.

• Çalışanlarımızın potansiyellerini gerçekleştirmesi 
için fırsatlar sunarız.

• Kalite ve iş etiğinden asla ödün vermiyoruz.

Novo Nordisk Way

Her gün, zor kararlar verirken hastalarımız,
çalışanlarımız ve hissedarlarımız için uzun
vadede neyin en iyi olduğunu düşünürüz.

Bu Novo Nordisk Way’dir.



REN YANXIA 
Çin'de yaşayan Ren tip-2 diyabetli



Temel Unsurlar, Novo Nordisk Way’in uygulamada nasıl olduğunu 
anlatan 10 maddedir. Her bir temel unsur, çalışanların ve bu 
temel unsurlara göre hareket eden organizasyonel birimlerin 
nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir yorum klavuzu ile 
desteklenmiştir.

Temel Unsurlar yöneticilerin ve çalışanların organizasyonel 
birimlerinin Novo Nordisk Way ile ne derece uyumlu çalıştığını 
değerlendirmelerine yardım etme amacıyla oluşturulmuştur. Başka
bir deyişle: “söz” ve “davranışın” ne derecede uyumlu olduğunu 
gösterir. Bu nedenle Temel Unsurlar, birimin çalışma tarzını, Novo 
Nordisk Way’i, tanımlayan düşünce sistemi ve değerler ile uyumlu 
çalışması için yapabileceği aksiyonları tanımlamada önemlidir.

Temel Unsurlar
(The Essentials)

HOLLY LLOYD GARWOOD 
İngiltere'de yaşayan Holly'nin büyüme 
hormonu eksikliği var



1. Hasta odaklı iş yaklaşımı ile değer yaratırız.

2. Hırslı hedefler koyarız ve mükemmellik için 
çaba gösteririz.

3. Finansal, çevresel ve sosyal 
performansımızdan sorumluyuz.

4. İş ortaklarımızın yararı için yenilik sağlarız.

5. Başlıca iş ortaklarımız ile iyi ilişkiler kurarız ve 
bunu sürdürürüz.

6. Herkese saygılı davranırız.

7. Bireysel performans ve gelişime odaklanırız.

8. Sağlıklı ve bağlılığı sağlayan bir çalışma 
ortamına sahibiz.

9. Yaptığımız her şeyde çeviklik ve sadelik için 
çaba gösteriyoruz.

10. Kalite ve iş ahlakından asla ödün vermeyiz.

Temel Unsurlar
(The Essentials)



ABDUL AZIZ AL-ARMALLY ve SHAHEEN ALMAJED 
Hemofili A hastaları ve Kuveyt'te yaşıyorlar



novonordisk.com


