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Rapor Hakkında
2008 yılından bugüne kadar yayımladığımız
raporlarla, Eczacıbaşı Topluluğu’nun sürdürülebilir
kalkınma doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları
paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Sürdürülebilirlik
yönetimi faaliyetlerimizin bir uzantısı niteliğindeki
finansal olmayan raporlama uygulamalarımızı da her
geçen dönem iyileştiriyoruz.
Bu yılki raporlama çalışmamızda, kullandığımız
yöntemler ve raporlama standartları bakımından
gelişmeler kaydettik. Dönem içinde, uluslararası
ölçekte gelişen raporlama ve beyan metodolojilerini
değerlendirerek, raporlama çalışmamızı
güçlendireceğini düşündürdüğümüz unsurları
uygulamamıza dahil ettik. Bu kapsamda, “Global
Reporting Initiative” tarafından geliştirilen
raporlama standartlarını, Dünya Ekonomik
Forumu tarafından geliştirilen Paydaş Kapitalizmi
Sürdürülebilir Değer Üretimi Raporlama Kriterlerini
ve Integrated Reporting Framework ilkelerini bu
çalışmada göz önünde bulundurduk.

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

GRI-102-1, GRI-102-4, GRI-102-45, GRI-102-46, GRI-102-50, GRI-102-52, GRI-102-54

Bu rapor, GRI Standartları “Temel” seçeneğine
uygun olarak hazırlanmıştır. Rapor içeriğini oluşturan
öncelikli konular, GRI Standartları’nda işaret edilen
içerik ve kalite ilkelerine uygun yöntemlerle tespit
edilmiştir.
Raporda yer alan bilgiler, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve
Topluluk kuruluşları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri,
VitrA Karo, Montrol, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri,
Esan, E-Kart Elektronik Kart Sistemleri ve Kanyon
şirketlerinde 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri
arasında Türkiye operasyonlarında gerçekleştirilen
çalışmaları kapsamaktadır. Rapor içeriğinde yer
alan ve temel performans göstergelerine ait enerji,
karbon emisyonu, su, atık, fırsat eşitliği, iş sağlığı
ve güvenliği ve üretim konularında bağımsız
denetimden geçmiş veriler kullanılmaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu Entegre
Sürdürülebilirlik Raporu 2020’nin ve
geçmiş döneme ait tüm raporların PDF
versiyonlarına kurumsal internet sitesi
www.eczacibasi.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ortak Mesajı

Atalay M. Gümrah
CEO

Değerli Paydaşlarımız,
Eczacıbaşı Topluluğu kurulduğu
günden bu yana, yönetim anlayışında
ve yaptığı her işte çevreye ve
topluma duyarlı ve insana saygılı
olmayı amaçlar. Tüm Topluluk

şirketleri, iş yapış biçimleriyle, ürün
ve hizmetleriyle çevresel etkisini
azaltmayı, tüketici ve müşterilerinin
yaşam kalitesini, toplumun refahını
artırmayı ve Topluluğumuzu gelecek
risklerine karşı güvence altına
almayı hedefler. Sürdürülebilirlik
ise bu hedefin merkezinde yer alır.
Ürünleriyle 120’den fazla ülkede
milyonlarca kişinin gündelik yaşamına
dokunan uluslararası bir Topluluk
olmanın getirdiği sorumlulukla, ürün,
hizmet ve faaliyetlerimizi bu anlayışla
şekillendiriyoruz. Bu kapsamda,
Topluluk şirketlerimizin ana gündemi
paydaş beklentilerine, günümüzde
ve gelecekte karşımıza çıkacak
sürdürülebilirlik sorunlarına ve iklim
krizine karşı hazırlıklı olmak ve değer
zincirlerini çeşitlendirerek yaratıcı
çözümler üretmektir.
2006 yılında Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC),
2013’te ise Kadının Güçlendirilmesi
İlkeleri’ni (WEPs) imzalayarak sosyal,
ekonomik ve çevresel etkilerin
yönetimi, iş etiğinin, şeffaflık ve hesap
verebilirlik yönündeki taahhüdümüzü

daha da güçlendirdik. BM
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
ilan edilmesiyle birlikte taahhütlerimizi
de bu yönde geliştirdik. Tüm bu
girişimlerin ışığında, uluslararası
ölçekte sürdürülebilirlik gündemine
dair gelişmeleri yakından takip
ederek kurumsal uygulamalarımızda
bu gelişmelere uyum sağlamak
için çalışıyoruz. Bu raporu, GRI
Standartları ve <IR> Framework’le
uyumlu olarak hazırlamamız ve Dünya
Ekonomik Forumu (WEF) Paydaş
Kapitalizmi Çerçevesi raporlama
kriterlerini uygulamamıza yansıtmaya
başlamış olmamız bunun öne çıkan
örnekleri arasındadır.
Raporlama döneminde gündemimizin
en önemli parçasını, tüm dünyada
olduğu gibi, pandemi oluşturdu.
COVID-19 salgını, insan sağlığının
yanında ekonomik ve sosyal yaşamı
da derinden etkiledi. Eczacıbaşı
Topluluğu, pandeminin yol açtığı
olumsuz koşullara rağmen üretim
tesislerini çalışır durumda tutarak
toplum sağlığının ihtiyaç duyduğu
temel ürün ve hizmetleri sunmaya

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

GRI-102-12, GRI-102-14, GRI-102-15

Bülent Eczacıbaşı
Yönetim Kurulu Başkanı

devam etmeyi, istihdamı korumayı,
net satış değerlerini, karlılığını ve
temel iş alanlarında pazar payını
artırmayı başardı. Bu başarının
temelini Topluluk çalışanlarımızın iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini hızla
devreye sokarak iş devamlılığını
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GRI-102-14, GRI-102-15

koruması ve ortaya koyduğumuz
stratejik planları hayata geçirme
yönünde gösterdikleri dayanışma ve
kararlı tutumları oluşturuyor.
Rapor hazırlık sürecinin devam ettiği
2021 yılı içerisinde sürdürülebilirlik
yönetimi bakımından belirgin
gelişmeler de kaydettik. Öncelikle
Eczacıbaşı Holding’in merkezinde
yer aldığı ve Topluluk şirketlerini de
dâhil eden sürdürülebilirlik yönetimi
organizasyonumuzda önemli
iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu
kapsamda, sürdürülebilirlik konularının
Yönetim Kurulu düzeyinde stratejik
yönetimini güçlendirmek için ESG
(Çevre, Sosyal, Yönetişim Konuları)
Komitesi’ni oluşturduk. Bunun
yanında, katılımcı yönetim anlayışımızı
kurumsallaştırarak paydaşlarımızın
görüş ve önerilerini karar alma
süreçlerimize dâhil etmek amacıyla

öncü bir uygulamayı hayata geçirerek
çeşitli dış paydaşlarımızın katılımıyla
bir “Paydaş Konseyi” oluşturma kararı
aldık. Çalışma kriterlerinin belirlenmesi
ve üye seçimini raporlama döneminde
yürüttüğümüz Paydaş Konseyimizin
önümüzdeki dönemde çalışmalarına
başlamasını hedefliyoruz.
2020 yılı, sürdürülebilirlik
önceliklerimize yönelik
performansımızı da iyileştirdiğimiz bir
dönem oldu. İklim etkilerinin başında
gelen göstergelerden olan enerji
tüketiminde belirgin bir iyileştirme
kaydettik. 2019 yılında 2,40 MWh/
ton olan ürün başına enerji tüketim
değerini 2,26 MWh/ton’a, sera gazı
emisyonunu 0,61 Ton CO2 /ton’dan
0,58 Ton CO2 /ton’a indirdik. Ürün
başına su çekim değerimizi ise 3,94
m3/ton’dan 3,70 m3/ton düzeyine
indirdik. Geri kazanılan ya da yeniden

kullanılan atık oranımızı ise yüzde
64’ten 72’ye yükselttik.
Sosyal önceliklerimiz arasında yer
alan fırsat eşitliği ve kadın istihdamı
konusunda da yıl içinde gelişmeler
kaydettik. İstihdamda kadın çalışan
oranımız yüzde 35’e, işe alımda kadın
çalışan oranını ise yüzde 49,2’ye
yükselttik.
Sürdürülebilir kalkınma
doğrultusunda yarattığımız değerin
önemli bir kısmını yenilikçi bir
bakışla geliştirdiğimiz ürün ve
hizmetlerimiz oluşturmaktadır.
Raporlama döneminde, Ar-Ge
çalışmaları kapsamında 126 yeni
projeyi hayata geçirirken 63
patent başvurusu gerçekleştirdik.
Üretim süreçlerimizdeki çevresel
etkimizi azaltmamızın yanı sıra, su
ve enerji tasarruflu ürünlerimizle

müşterilerimizin kendi hayatlarında
da çevresel etkilerini düşük
tutmalarına olanak sağladık. Diğer
yandan, 2019’da imzacısı olduğumuz
“İş Dünyası Plastik Girişimi”yle ürün
ve üretim süreçlerimize dair plastik
azaltım taahhütlerimizi paylaştık.
Eczacıbaşı Topluluğu’nda giderek
artan sayılarda çevresel ve sosyal
açıdan sürdürülebilir ve ekonomik
anlamda başarılı ürün ve hizmet
çözümlerinin, yeni iş yapış şekillerinin
geliştirilmesi, bizi sorumlu iş
modellerinin geleceğine dair daha da
motive ediyor. Tüm çalışanlarımızla
birlikte hissettiğimiz bu motivasyonla
hem paydaşlarımızın yaşam kalitesini,
refah ve mutluluğunu artırmaya, hem
de yerkürenin sürdürülebilir geleceğine
katkı sağlayarak değer üretmeye
devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik
Yönetimi
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Faaliyetlerimizi, Eczacıbaşı
Topluluk değerlerimizin
en temel unsuru olan
“bireye, topluma ve
çevreye saygı” ilkesi
çerçevesinde sürdürüyoruz.
Topluluğumuzun kurucusu
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’dan
aldığımız mirasla, yaptığımız
her işte “kolay yolları değil,
yeni ve daha ileri yöntemleri
göze alabilmek” ve “toplumun
varlığını artırmak” hedefleriyle
hareket ediyoruz.

Bu çerçevede, tüm faaliyet ve
süreçlerimizde, sürdürülebilirlik
prensiplerini benimsiyoruz. Faaliyetlerimiz
sonucunda doğan toplumsal, ekonomik
ve çevresel etkilerin yönetiminin yanı
sıra; iş etiği, şeffaflık ve hesap verebilirlik
kavramlarının topluluk kültürümüzün
önemli bir parçası olması amacıyla,
2006’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
imzaladık. 2016’da yürürlüğe giren BM
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da
topluluk politikalarımıza entegre etmek için
çalışıyoruz.
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Organizasyonel Yapı
Eczacıbaşı Topluluğu; Eczacıbaşı Holding ve çatısı
altındaki kuruluşlardan meydana gelen bir şirketler
topluluğudur. Topluluğumuzun iş stratejisi ve uzun vadeli
hedeflerini tanımlamak, bu hedefler doğrultusunda
Topluluk kuruluşlarına rehberlik etmek ve Topluluk
kaynaklarını en doğru yatırım alanlarına yönlendirmek
Eczacıbaşı Holding’in temel görevidir.

Eczacıbaşı Holding’in Yönetim Kurulu,
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve bir kadın
sekiz erkek olmak üzere toplam
dokuz asil üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu; Yatırım, Risk, Denetim ve
Yönetişim, Yetenek ve Ücretlendirme,
ESG (çevresel, sosyal, yönetişim)
alanlarında oluşturulan alt komiteler
vasıtasıyla görevini sürdürür.
Yönetim Kurulu seviyesinde
oluşturulan ESG Komitesi, Topluluk
genelinde geçerli olan sürdürülebilirlik
yönetimine dair politika, strateji,
yönetişim organ ve araçlarının
etkinliğini güvence altına almak;
stratejik önceliklerin geçerliliğini
değerlendirmek, sosyal, ekonomik,

çevresel konularda tavsiyelerde
bulunmak gibi görevleri yürütür.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Grup
CEO görevleri farklı kişiler tarafından
yerine getirilir. Grup CEO yanında
Denetleme Kurulu Başkanı da
doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlıdır.
Topluluk üst yönetimi ise, Grup
CEO’ya doğrudan bağlı kuruluşların
üst düzey yöneticileri ve fonksiyon
yöneticilerinden oluşur.
Sürdürülebilirlik yönetimi de
organizasyon şeması içerisinde farklı
düzeylerde yerine getirilir. Yönetim
Kurulu, diğer alanlarda olduğu gibi,
sürdürülebilirlik yönetiminde de
stratejik kararların alınmasında rol
oynar. Topluluk üst yönetiminde
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GRI-102-18, GRI-102-19, GRI-102-20, GRI-102-29, GRI-102-30

ise, sürdürülebilirlik yönetimi Grup
CEO’su ve ona bağlı görev yapan
Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal
İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından
gerçekleştirilir.
Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Kurulu, Eczacıbaşı Holding’in ilgili
alanlarda görev yürüten yöneticileri
ve Topluluk kuruluşlarının en üst
düzey yöneticilerinin katılımıyla
oluşan stratejik karar alma organıdır
ve Topluluk CEO’suna, ESG
Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na
karşı sorumludur. Kurulun temel amacı
Topluluk genelinde sosyal, ekonomik,
çevresel ve yönetişim alanlarını
kapsayan sürdürülebilirlik konularının
stratejik olarak yönetilmesidir.
Topluluğun sürdürülebilirlik
yönetimi organizasyonunun saha
çalışmalarına dönük organları
Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Kurulu’na bağlı olarak kurulan
Sürdürülebilirlik Komiteleridir.
Topluluk kuruluşları genelinde ortak
akıl ve sinerji oluşturmak amacıyla
kurulan Eczacıbaşı Sürdürülebilirlik
Komiteleri, Topluluk sürdürülebilirlik
stratejilerini hedef ve aksiyon

planlarına dönüştürülmesini sağlayan
ve aynı zamanda saha çalışmalarında
elde edilen performans takibini
gerçekleştirmek üzere kurulan
organlardır. Sürdürülebilirlik
Komiteleri, Topluluk Sürdürülebilirlik
Kurulu tarafından belirlenen
öncelikli konular temelinde, Topluluk
kuruluşlarının bunlardan sorumlu
yöneticilerinin katılımıyla oluşur.
Komitelerin faaliyetlerini verimli
biçimde yürütmesi amacıyla alt
çalışma alanları ve proje bazında
Çalışma Grupları oluşturulur.
Yılın her çeyrek döneminde
gerçekleşen CEO Paylaşım
Toplantıları’nda, ilgili dönemin
sonuçları ve ilerleme durumu tüm
çalışanlarla paylaşılır ve akabinde
çalışanların soruları yanıtlanır. Yine
her çeyrek dönemde, Topluluk
kuruluşlarının sürdürülebilirlik
performansları, ilgili üst düzey
yöneticiler tarafından değerlendirilir
ve yönetim kuruluna sunulur. Her
yılın sonunda Topluluk çalışanlarının
katılımıyla gerçekleştirilen Yıllık
Paylaşım Toplantısı vasıtasıyla,
Topluluk sürdürülebilirlik performansı
paylaşılır.
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Geleceğe Bakış: Riskler ve Fırsatlar
Pandemi ve sonrası
iş dünyası
2020 yılında dünya gündemine
damgasını vuran en temel konu
pandemi oldu. 2020 yılsonu itibariyle,
85 milyondan fazla bulaş vakası
yaşanırken 2 milyona yakın kişi
hayatını kaybetti. Pandeminin toplum
ve ekonomi üzerinde de birçok etkisi
oldu. Dönem içinde dünya genelinde
milli gelirlerin ortalama %5,2 gerilediği,
emek piyasasında ise ciddi bir erozyon
yaşandığı gözlemlendi. Lojistik ve gıda
ürünleri maliyetlerindeki dalgalanmalar
tüm dünyada yaşam kalitesini olumsuz
etkiledi.
Diğer taraftan pandemi ortamı birçok
yeni davranışın geliştirilmesi konusunda
olumlu sonuçlar da doğurdu. Örneğin
sorumlu tüketim ve sağlıklı yaşam algısı
belirgin oranda arttı. Hijyen kültürü
tüm dünyada yaygınlaştı. Toplumun
sürdürülebilir iş modelleriyle üretilen,
çevresel ve sosyal etkileri düşük
ürün ve hizmet seçeneklerine olan
ihtiyacı görünür hale geldi. Uzaktan
çalışma uygulamalarında ve şirketlerin
dijitalleşme düzeyinde hızlı bir artış
gözlemlendi. Bu yeniliklerin ileriki
dönemlerde de kalıcı olacağı hissediliyor.
Ürün ve hizmetleriyle toplumun
yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen

Eczacıbaşı Topluluğu, pandemi
döneminde iki temel konuya hızla
odaklandı: “Tüm çalışanların ve
iş ortaklarının sağlık ve refahını
pandemi etkilerinden korumak” ve
“değer zinciri genelinde operasyonel
devamlılığı koruyarak tüketicilerine
sorumlu ürün ve hizmet seçenekleri
sunmak”. Bu dönemde Topluluk
genelinde gerçekleştirdiğimiz
dijitalleşme çalışmaları sayesinde
yeni ihtiyaçlara hızla uyum sağladık.
Diğer taraftan, kişi ve mekan hijyeni,
sağlıklı yaşam uygulamalarındaki artış
ve değişen tüketici davranışlarına
inovasyon çalışmalarıyla karşılık
verdik. Özellikle Tüketim, Sağlık
ve Yapı Ürünleri alanında çalışan
inovasyon ekiplerimiz, ortaya çıkan
yeni koşullarda tüketicilerimizin
sağlıklı ve kaliteli yaşam, sürdürülebilir
gelecek beklentilerine uygun
çevresel etkileri azaltılmış ürün ve
hizmetler geliştirmeye devam ediyor.
Bu çalışmalara kaynak ayırarak ArGe kapasitemizi geliştiriyor, üretim
kapasitemizi artırıcı yatırımlar
planlıyoruz.1

İklim Krizi:
İnsanlığın Ortak Sorunu
İklim krizi, ortak çözüm bulunması
beklenen insanlığın en büyük

problemlerinden biri. Yapılan
araştırmalar, çözüm arayan tüm
paydaşların çabalarına rağmen, iklim
kriziyle mücadelenin yeterli düzeyde
olmadığını ortaya koyuyor. Dönem
içinde, Avrupa Birliği’nin yayınladığı
Yeşil Mutabakat düzenlemeleri, AB’nin
ve iş ortağı pazarların taahhütlerini
ve eylemlerini artırmasını amaçlayan
bir dizi tedbir ve teşvik uygulamasını
içeriyor. Yeşil Mutabakat, Türkiye gibi
AB’nin yakın iş ortakları için birçok risk
ve fırsat oluşturuyor.
Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları iklim
kriziyle mücadele eylemleri konusunda
önemli geçmişe sahip şirketler olarak,
Türkiye’de ve operasyon yürüttüğümüz
AB ve yakın coğrafyasındaki ülkelerde
gelişen gündemi takip eder, çözüm
platformlarına destek verir. İklim
değişikliğiyle mücadele, ürün ve
hizmet inovasyonu süreçlerimizi
şekillendiren temel unsurlardan
biri olmakla birlikte, aynı zamanda
operasyonel faaliyetlerimizde de
dikkate aldığımız ana sürdürülebilirlik
odaklarından biri. Topluluk olarak
kendimizi yeni gelişmelere hızla
adapte etmek için çalışıyoruz. Bu
kapsamda önümüzdeki dönemde,
kuruluşlarımızın maruz kaldığı
iklim risk ve fırsatlarını gözden
geçireceğimiz bir çalışmaya
başlayacağız.

Fırsat Eşitliği,
Kapsayıcı Ekonomi
“Kimseyi geride bırakmayıp”
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
ulaşabilmek için tüm olanaklarımızı
kullanmaya, tüm paydaşlarımızın
desteğine ihtiyacımız var. Ancak
toplumun yarısını oluşturan kadınların
ve dezavantajlı grupların, eğitim ve iş
hayatına erişimi önündeki engellerin
henüz tam manasıyla kalkmamış olması
önemli bir risktir. Birçok araştırmada da
paylaşıldığı üzere, pandemi ortamının
dezavantajlarını en çok kadınların
yaşadığı dikkate alındığında, fırsat
eşitliği konusunu öncelikli konularımız
arasında tutmaya devam etmemiz
gerektiği görünüyor.
Kapsayıcı bir işyeri oluşturmak,
çalışanlara eşit fırsatlar sunmak,
Eczacıbaşı Topluluğu’nun uzun
zamandır öncelik verdiği bir alandır.
Başta kadın çalışan istihdamı olmak
üzere, bu alanda önemli başarılara
imza attık. Gelecek dönemlerde de
aynı amaçla uygulamalarımıza devam
edeceğiz.

1
Eczacıbaşı Topluluğu yatırım faaliyetleri
hakkında bilgiye 2020 Faaliyet
Raporu’ndan (s.54) ulaşabilirsiniz
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Eczacıbaşı Topluluğu
Sürdürülebilirlik Öncelikleri
Paydaşlarımıza karşı en önemli
sorumluluğumuz, toplumsal refahı
ve kaynak verimliliğini gözeten bir
anlayış çerçevesinde, sürdürülebilir
bir değer üreterek faaliyetlerimizi
yürütmektir. Bu da eylemlerimizin
sürdürülebilir kalkınma üzerinde
yarattığı olumlu/olumsuz etkileri
tespit ederek, süreçlerin taşıdığı
risk ve fırsatları belirleyerek ve
paydaşlarımızın beklentilerini göz
önünde bulundurarak gerçekleşebilir.
Kuruluşların faaliyet gösterdiği
sektörün özellikleri ve paydaşların
beklentileri, kuruluşların hangi
sürdürülebilirlik alanını öncelikli hale
getireceği noktasında önemli bir rol
oynamaktadır. Her kuruluş için farklı
bir sürdürülebilirlik alanı ön plana
çıkabilir. Kuruluşların sürdürülebilirlik
yolunda atması gereken ilk adım, bu
öncelikli konuları ve alanları tespit
edip yönetebilmektir.

Tüm bu bilgilerin ışığında, 2019’da
Holding ve Topluluk kuruluşlarımızdan
200’e yakın yönetici ve 50’ye
yakın dış paydaşımızın katılımıyla,
sürdürülebilirlik önceliklerinin
değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma
gerçekleştirdik. Bu çalışmada sosyal,
ekonomik, çevresel etki konusu ve
sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkili
mega risk trendlerini değerlendirip,
17 adet BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amacını da inceledik. Ortaya çıkan
sonuçlara 100'e yakın Topluluk
çalışanı ve Topluluk Üst Yönetiminin
katkılarıyla son halini vererek,
Topluluk Sürdürülebilirlik Öncelikleri
ve çalışmalarımızda esas alacağımız
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını
belirledik.
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Değer Üretim Döngüsünde Sürdürülebilirlik
İŞ MODELİ

YARATILAN DEĞER

MEGA RİSK TRENDLERİ
SOSYAL, ÇEVRESEL, EKONOMİK ETKİLER

FİNANSAL DEĞER1

SERMAYELER
FİNANSAL SERMAYE
Topluluğumuzun kaynaklarını
uzun vadeli hedef ve stratejiler
doğrultusunda topluma değer
üretecek yatırım alanlarına
yönlendiririz.

Fırsat Eşitliği

Ürün Sorumluluğu

Yönetim anlayışımız “insana saygı”ya
dayanır. Kişisel yeteneklerimizin
en üst sınırına kadar kendimizi
geliştirmeyi hem hakkımız hem de
görevimiz olarak görürüz.

FİKRİ SERMAYE

Kuruluş

39

Uluslararası Pazar

İş Etiği ve Yasal Uyum

17 Büyüme

%

12,67

2,28

Milyar TL
Toplam Varlık ile

Milyar TL
FAVÖK ile

%52 Büyüme

21 Büyüme

%

35

49,2

%
İstihdamda
Kadın Oranı2

%
İşe Alımda
Kadın Oranı2

7,8

1,28

Yetenek Başına
Eğitim Saati3

Kaza Sıklık
Oranı

DOĞAL DEĞER

2,26 MWh

ÇIKTILAR

Doğal
Kaynaklar

Eczacıbaşı
Topluluğu

Milyar TL
Net Satış ile

İNSANİ DEĞER

İnovasyon

Yapı
Ürünleri

11,08

Milyon EURO
Uluslararası
Satış

+120

İklim ve Çevre

Fazla Çalışan1
Diğer Ürün
ve Hizmetler

810

Üretim Tesisi

11.400’den
KURUM DEĞERLERİ

Toplum ve çevreye duyduğumuz
saygı gereği, doğal sermayeyi
bir değer olarak görür, verimli ve
sorumlu biçimde değer üretiriz.

İş Emniyeti ve Güvenilirlik

Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi

İNSAN SERMAYESİ

DOĞAL SERMAYE

44

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tüketim
Ürünleri

Dünyaya ve değişime açık, öncü
girişimcilik ruhunu içimizde taşırız.
Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler
getirmek köklü geleneğimizdir.

%72,6

Enerji Tüketimi

Su Tüketimi4

Ton
Karbon Emisyonu4

(Ton Başına Üretim)

(Ton Başına Üretim)

(Ton Başına Üretim)

Geri Dönüştürülen
Atık Oranı4

1.694

5.042 bin m

470

35 Ton

3

Bin MWh
Toplam
Enerji Tüketimi

Sağlık

0,58

3,70 m /Ton
4

3

Toplam
Su Tüketimi

Bin Ton
Toplam
Karbon Emisyonu

Toplam Bertaraf Edilen
Atık Miktarı4

FİKRİ DEĞER5

35,3 Milyon TL

63

Toplam Patent
Başvuru Sayısı

Ar-Ge Harcaması

126 Toplam

Ar-Ge Projesi Sayısı

DIŞ İLİŞKİLER SOSYAL DEĞER

SOSYAL / DIŞ İLİŞKİ SERMAYESİ

90.500 Eczacıbaşı

Katılımcı yönetimin bize getirdiği
sorumlulukla, paydaş beklenti ve
görüşlerini değer üretme yolunda
kıymetli bir kaynak olarak kabul
ederiz.

Gönüllülerinin Ulaştığı Kişi Sayısı

Kadar Ulaşılan Öğrenci Sayısı

Topluluk şirketlerinin konsolide sonuçlarıdır. 2 Beyaz yaka, belirsiz tam süreli çalışanlar
Liderlik programına katılan çalışanlar 4 Doğal kaynaklar ve Gayrimenkul sektörü dahil edilmemiştir.
5
Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinin konsolide sonuçlarıdır.
1

SKA ÖNCELİKLERİ

6 Milyon Kişisel Hijyen Eğitimi ile Bugüne

3
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HEDEF

DÖNEM

DURUM

GERÇEKLEŞME

Ürün başına enerji
tüketimini %4 oranında
azaltmak

2016-2020

•

2016 baz yıl ile kıyaslandığında 2020 yılında
%9,3 azalma sağlanmıştır.

Ton başına su
tüketimini %4 oranında
azaltmak

2016-2020

•

2016 baz yıl ile kıyaslandığında 2020 yılında
%6,5 azalma sağlanmıştır.

•

Capital Dergisi’nin 2020'de yayınladığı
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri”
araştırmasında “En Beğenilen Şirketler”,
“Toplumsal Sorumluluk” ve “Ekolojik çevreye
karşı duyarlı olma” kategorilerinde ilk 5 şirket
arasındaki yerini korudu.

İşe alımda kadın oranını
2016-2020
%50’ye yükseltmek

•

İşe alımda kadın çalışan oranı 2020 yılında
%49’a ulaşmıştır.

İstihdamda kadın
oranını %40'a
yükseltmek

2016-2020

•

Toplam kadın çalışan oranı 2020 yılında %35’e
ulaşmıştır.

Yönetim iş ailesinde
kadın oranını %35’e
çıkarmak

2016-2020

•

Yönetimde kadın çalışan oranı 2020 yılında
%30’a ulaşmıştır.

Kaza oranını kademeli
olarak her 200 bin
çalışma saati için 1’in
altına çekmek

2016-2020

•

2020 yılında kaza oranı 1,28’dir.

•

2020 sonu itibariyle 55 okulda 19.000’in
üzerinde öğrenciye sağlıklı, kaliteli ve hijyenik
eğitim ortamları sağlandı. 2021 sonu itibariyle
60 okula ulaşılması hedeflenmektedir.

Tüm paydaşlarda yeşil
markalara dair ve
sürdürülebilir tüketim
alışkanlıklarına dair
farkındalık yaratmak

Türkiye’deki 60 yatılı
okulun ıslak alanlarını
yenilemek

2012-Sürekli

2007-2021

Planlanan şekilde devam ediyor

İyileştirmeye açık

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
12

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

İKLİM VE
ÇEVRE

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

GRI-102-11, GRI-102-30

Risk Yönetimi
Topluluğumuzda risk yönetimi çalışmaları,
Holding Mali İşler ve Finansman Grup
Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Kurumsal
Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Kurumsal Risk Yönetim
Müdürlüğü, halka açık Topluluk kuruluşlarında
oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komiteleri
ile eşgüdümlü çalışmakta, aynı zamanda
yürütülen çalışmaları Holding Denetleme
Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri’nden oluşan Denetim, Risk ve Yönetişim
Komitesi’ne düzenli aralıklarla raporlamaktadır.

ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını
etkileyebilecek, gelişmesini ve sürekliliğini
tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel,
finansal, uyum ve sürdürülebilirlikle ilgili
ve her türlü diğer riskin, Yönetim Kurulu
seviyesinden başlayarak organizasyonun
her seviyesinde değerlendirilmesidir. Bu
doğrultuda, en iyi uygulamaların adapte
edilmesi, karar vericiler için anlamlı göstergeler
oluşturulması sağlanmakta, çıktılar Yönetim
Kurulu, Komite ve üst yönetimin izleme ve
değerlendirmelerine sunulmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi; Topluluk kuruluşlarının
kısa ve uzun vadeli stratejik plan ve iş
hedeflerine yönelik risklerin analiz edilmesini,
etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin
alınmasını, gözden geçirilmesini ve
raporlanmasını kapsayan bir yönetim sürecidir.
Kurumun her seviyesinde benimsenmiş risk
odaklı bir çalışma sistemi, finansal kayıpların
azaltılmasını ve kaynak israfının önlenmesi
sağlayarak sürdürülebilir büyümeye destek
olmaktadır. Ayrıca proaktif risk yönetimi
ile bu faaliyetler için harcanan zaman ve
kaynaklar optimize edilebilmektedir. Eczacıbaşı
Topluluğu’nda kurumsal risk yönetimi süreci,
uluslararası standartlar ile uyumlu olacak
şekilde tasarlanmıştır.

Bütünsel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
çerçevesinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal
boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir
planlama amaçlanmaktadır. Topluluğumuzda;
doğal afetler, olağanüstü hava olayları, iklim
değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların
verimli kullanımı, geri kazanım ve döngüsel
ekonomi, çalışan hakları ve fırsat eşitliği,
paydaş ekonomisine katkı ve sürdürülebilir
ekonomik büyüme gibi sürdürülebilirlik
risklerinin yönetimi çalışmaları etkin bir şekilde
yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, ürün
ve hizmet sorumluluğu, inovasyon, iş etiği,
yasal uyum, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
gibi önemli riskler, stratejik, operasyonel
ve uyum risklerine dair etkileri yanında,
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarından
ötürü, sürdürülebilirlik risk yönetimi çalışmaları
kapsamında da ele alınmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin
temel amacı; Topluluk kuruluşlarının kısa
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İş Etiği ve Yasal Uyum
İş etiği ve yasal düzenlemelere
uyum, Topluluğumuzun önde gelen
değerlerini oluşturmaktadır. Topluluk
genelinde iş etiği, iç denetim ve
yasal uyum faaliyet ve uygulamaları,
Denetleme Kurulu Başkanlığı, İnsan
Kaynakları Grup Başkanlığı, Hukuk
Başdanışmanlığı ve Uyum Kurulu
koordinasyonluğunda yürütülmektedir.
İş etiği ilkelerine ve yasal
düzenlemelere uyumu çalışma
standardı olarak görüyor, BM Global
Compact imzacısı olan Eczacıbaşı
Topluluğu genelinde; ayrımcılık,
rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans
ilkesini benimsiyoruz. Çalışanlarımıza
Topluluğun insan hakları, örgütlenme
özgürlüğü ve yolsuzlukla
mücadele politikaları konusunda
bilgi sağlaması amacıyla İnsan
Kaynakları Uygulamaları El Kitabı’nı
hazırladık. Çalışanlarımızın Topluluk
değerleri doğrultusunda yaklaşım

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

GRI-102-16, GRI-102-17

sergilemelerine rehber olacak Personel
Yönetmeliği’nin bir ekini, Eczacıbaşı
Topuluğu web sitesinde paylaşılan
“Eczacıbaşı Topluluğu Davranış
Kuralları”nı oluşturduk. Bu çerçevede,
periyodik bilgilendirme ve hatırlatma
mesajlarıyla Topluluk çalışanlarına dair
farkındalık çalışmalarını yürütmekteyiz.
Topluluk Davranış Kuralları gereği,
çalışanlarımız siyasi kuruluşların
yönetim organlarında görev alamaz,
tanıtım ve bağış faaliyetleri siyasi
bir hareketi destekler nitelikte
gerçekleştirilemez.
Tüm Topluluk çalışanları; rüşvet,
yolsuzluk, hak ihlali, çıkar çatışması
başta olmak üzere, davranış kurallarına
aykırılık söz konusu olduğu anda,
belirlenmiş açık kanallar aracılığıyla
bu durumu Uyum Kurulu’na iletmekle
yükümlüdür. Tüm ihbarlar, gizlilik ilkesi
çerçevesinde Uyum Kurulu tarafından
değerlendirilir.

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR
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Paydaş
İlişkileri
Topluluk olarak en doğru yöntem,
ürün ve hizmetlere ulaşabilmek ve
katılımcı bir değer üretmek adına,
paydaşlarımızın beklentilerini,
ihtiyaçlarını tespit edip karşılamayı
önemsiyoruz. Bu doğrultuda
gerçekleştirdiğimiz her faaliyette,
paydaşlarımızın sürece dahil
edilmesine ve bilgilendirilmesine özen

gösterip paydaşlarımızdan gelen geri
bildirimleri dikkate alıyoruz.
Farklı bakış açılarıyla, ortak beklenti ve
hedefler doğrultusunda oluşturulmuş
görüşler, sorunların çözümünde önemli
derecede pay sahibidir. Özellikle sektörel
gelişim ihtiyaçları ve sürdürülebilir
kalkınma sorunları çevresinde oluşmuş
sivil toplum kuruluşları ve platformlar;
hem sorunların ve çözüm yollarının
doğru tespit edilmesinde hem de ortak
amaca ulaşmak için gerekli kaynak ve
tecrübenin sağlanmasında çok etkilidir.
Bu nedenle, Eczacıbaşı Topluluğu olarak
bir yandan hedeflediğimiz alanlarda
platformlar oluşturuyor, diğer yandan
da mevcut platformlarda yer almaya
çalışıyoruz.

İŞ DÜNYASI PLASTİK GİRİŞİMİ (İPG)
Önemli çevre sorunlarından
biri olan plastik kirliliğini,
gündemimize alıyor, çevresel
etkimizi azaltacak çözümler
geliştirmeye çalışıyoruz. Çalışma
ortamlarımızdaki tek kullanımlık
plastiklerin tüketilmesini
engellemek de dahil olmak üzere;
üretim süreçlerimizdeki ürün
ve ambalajlarımızdaki plastik
kullanımını azaltmaya yönelik

çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
2019’da üyesi bulunduğumuz
Global Compact Türkiye,
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
ve TÜSİAD tarafından kurulan
ve plastik kirliliği ile mücadeleyi
hedefleyen “İş Dünyası Plastik
Girişimi’nin (İPG)” imzacısı olduk
ve 2021 başında taahhütlerimizi
İPG ile paylaştık.
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GRI-102-21, GRI-102-40, GRI-102-43

PAYDAŞ GRUPLARI

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Hissedar ve Yatırımcılar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık/3 aylık), Finansal Raporlar (3 Aylık), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), KAP- Özel Durum
Açıklamaları (Anlık), Genel Kurul Toplantıları (Yıllık)

Şirket Yöneticileri

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Topluluk İçi Toplantılar (Devamlı/
periyodik), Özel Durum Açıklamaları (Anlık), Nakit Akış Raporları (Aylık), Topluluk Finans Sonuç Raporları (Aylık), Topluluk Yıl Sonu Kar-Zarar Tahmin
Raporları (3 Aylık)

Çalışanlar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Topluluk İçi Toplantılar ve Yayımlar
(Devamlı/periyodik/anlık), Bültenler/duyurular (Devamlı/anlık), KAP-Özel Durum Açıklamaları (Anlık), Çalışan Bağlılığı Anketleri (Yıllık), Eğitimler
(Devamlı), Sosyal sorumluluk projeleri (Devamlı), İnsan Kaynakları El Kitabı (Devamlı)

Sendikalar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), KAP- Özel Durum Açıklamaları (Anlık)

İş Ortakları

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), KAP-Özel Durum Açıklamaları (Anlık)

Müşteriler

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Müşteri Araştırmaları (Devamlı), Denetimler (Anlık/
Periyodik), Özel Durum Açıklamaları (Anlık), Fuar Katılımı (Anlık/Periyodik), Müşteri Toplantıları (Periyodik)

Son Tüketici ve Kullanıcılar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı)

Tedarikçiler

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı)

Müteahhit Firmalar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı)

Kamu Kuruluşları

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Projeler (Proje Bazlı), Denetimler (Anlık/Periyodik), KAPÖzel Durum Açıklamaları (Anlık), Birebir Ziyaretler (Anlık)

Yerel Yönetimler

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Birebir Ziyaretler (Anlık)

Uluslararası Kuruluşlar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı)

Finansal Kuruluşlar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı)

Sivil Toplum Örgütleri

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Müşteri Araştırmaları (Devamlı), Projeler (Proje bazlı),
Üyelikler (Devamlı)

Üniversite ve Araştırma
Kurumları

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Kariyer Günleri (Yıllık/periyodik), Projeler (Proje bazlı), Staj
programları ( (Dönemsel/ proje bazlı), Üniversite Etkinlikleri (Anlık), Öğrenci Saha Ziyaretleri Anlık)

Toplum

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), KAP-Özel Durum Açıklamaları
(Anlık)

Yerel Halk

Projeler (Proje bazlı), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Sosyal Sorumluluk Projeleri (Proje Bazlı)

Medya

Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Basın Açıklamaları (Anlık)

Sektörel Kuruluşlar

Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Projeler (Proje bazlı), Fuarlar (Anlık/Periyodik), Sektörel
Konferanslar (Anlık/ Periyodik)
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GRI-102-13

KURULUŞ

GÖREV

İstanbul Ticaret Odası

Üyelik

TÜSİAD – Türkiye Sanayici ve İş
İnsanları Derneği

Onursal Başkanlık, Sağlık Çalışma Grubu
Başkanlığı

Onursal Üye, Almanya İş Konseyi Yürütme
Kurulu Başkan Yardımcılığı, ABD İş Konseyi
Yönetim Yürütme Kurulu Üyeliği, Fas İş
Konseyi Yönetim Yürütme Kurulu Üyeliği,
DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Hindistan İş Konseyi Yönetim Yürütme
Kurulu Üyeliği, Rusya İş Konseyi Yönetim
Yürütme Kurulu Üyeliği, İngiltere İş Konseyi
Yönetim Yürütme Kurulu Üyeliği

KURULUŞ

GÖREV

UN Global Compact

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu
Üyeliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma
Grubu Eş Başkanlığı

İEİS - İlaç Endüstrisi İşverenler
Sendikası

Onursal Başkanlık

TESEV - Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Etüdler Vakfı

Yönetim Kurulu Üyeliği

KAGİDER - Kadın Girişimcileri
Derneği

Üyelik

TEGEP - Eğitim ve Gelişim
Platformu Derneği

Üyelik

Teknolojide Kadın Derneği

Üyelik

Endeavor Derneği

Üyelik

GİRVAK - Türkiye Girişimcilik Vakfı

Mütevelli Heyeti Üyeliği

TİDE - Türkiye İç Denetim
Enstitüsü Derneği

Üyelik

IFA - International
FiscalAssociation

Üyelik

Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED)

Onur Üyesi

İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme
Derneği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Deniz Temiz Derneği

Üyelik

İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği

Yönetim Kurulu Üyeliği

ESİAD - Ege Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği

Yüksek İstişare Konseyi Üyesi

Hesap Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Özel Sektör Gönüllüleri

Yönetim Kurulu Üyeliği

IMPACT 2030

Üyelik

Kal-Der – Türkiye Kalite Derneği

Üyelik

GİF - Global İlişkiler Forumu

Üyelik

İklim ve
Çevre
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Sürdürülebilirliğin en önemli unsuru olan çevreye saygı
ilkesi Topluluk değerlerimizin önemli bir parçasıdır ve iş
stratejimizin hedeflerinden biri de, faaliyetlerimizin iklim ve
çevre üzerinde yarattığı etkilerin yönetimidir.

İklim değişikliği ve küresel ısınma,
sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu
oluştursa da, yarattığı ekonomik ve
toplumsal sonuçlar nedeniyle aslında
çok boyutlu küresel bir sorundur.
Eczacıbaşı Topluluğu olarak konuya
bu bilinçle yaklaşıyoruz.
İklim ve çevre konusunda
belirlediğimiz öncelikli alanlar,
enerji ve su tüketiminde verimliliğin
sağlanması, yenilenebilir enerji
yatırımları, sera gazı emisyonunun
düşürülmesi, geri dönüşüm ve
döngüsel ekonomi uygulamalarıdır.
Topluluk bünyesinde gerçekleşen tüm
süreçlerin bu alanlar üzerinde yarattığı
etkinin azaltılması için çalışıyoruz.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda, iklim
ve çevre etkilerinin yönetiminde,
Yönetim Kurulu başta olmak üzere,
organizasyonda yer alan her birimin
sorumluluğu bulunur. Topluluk
genelindeki yönetim, etki yaratılan
alanlara odaklanan çalışma grupları
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Her
kuruluştan ve her üretim sahasından
birer temsilcinin yer aldığı bu
grupların temel görevi, Topluluk
düzeyinde hedeflerin tespit edilmesini
ve bu hedeflerin sahada hayata
geçirilmesini sağlamaktır. Bu alanlara
etki yaratan tüm faaliyetlerimiz,
performans sistemi üzerinden takip
edilerek iç denetim ve bağımsız
denetim sürecine tabi tutulur.
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Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi
Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan
enerji tüketimi ve sera gazlarının
azaltılması, iklim değişikliğiyle
mücadele kapsamında yürüttüğümüz
çalışmalarımızın ana hedeflerinden
birini oluşturmaktadır. Bu alana
odaklanmış çalışma grubumuzun
belirlediği hedefler ve aksiyon planları
çerçevesinde Topluluk kuruluşlarımızın
uygulamaları oluşur. Akabinde, tüm
Topluluk kuruluşlarının enerji tüketimi
ve sera gazı emisyonu performansı
izlenir, analiz edilir ve elde edilen
sonuçlar hem şirket üst yönetimine hem
de entegre sürdürülebilirlik raporları
aracılığıyla tüm paydaşlara raporlanır.
Kaynak verimliliği sağlanması ve sera
gazı emisyonlarının azaltılmasında
enerji verimliliği önemli bir rol
oynamaktadır.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu iyi
uygulama örneklerini kuruluşlarla
paylaşarak uygun çalışmaların hayata
geçirilmesi sağlamakla görevlidir.
Bu uygulamalarla, üretimde enerji
tüketimi ve sera gazı emisyonunun
azaltılması hedeflenmektedir.
Toplam enerji tüketimi bir önceki yıla
kıyasla %2,5 artarken, ürün başına
enerji tüketim değeri 2,40 kWh/
ton'dan 2,26 kWh/ton'a düştü. Sera
gazı emisyonları da enerji tüketimi ile
paralel bir çizgide ilerleyerek, 2019
yılında 468 bin ton emisyon miktarı
2020 yılında 474 bin ton CO2’ye
yükselirken, ürün başına sera gazı
emisyonu miktarı 0,61 ton CO2/ton’dan
0,58 CO2/ton seviyesine indi.

2020 yılında, Topluluk kuruluşları genelinde
48 enerji verimliliği projesi yürütülmüş olup
23,9 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.

VitrA Karo’da fırınlardaki atık
ısıdan faydalanılarak brulörlere
giden hava sıcaklıklarının
artırılması sağlanmaktadır.
Önemli enerji kullanım
noktalarındaki enerji tüketimlerini
sürekli olarak takip ederek
otomatik raporlama özelliğine
sahiptir. Kullanıcılar hem günlük
hem de anlık olarak enerji
tüketimlerini izleyebilmekte
ve anormal bir durum olması
durumunda, gecikmeden
müdahale ederek verimsizliği
gidermektedir. Kullanıcıların bu
dataları sürekli olarak izlemesi,
enerji farkındalıklarının artmasını
ve sürekli iyileştirme çalışmaları
yapılmasını teşvik etmektedir.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri,
armatür üretim tesisinde kaplama
ısıtma sistemi ayrılması ve
otomasyonu projesiyle, toplam
doğalgaz tüketiminin %26,5’ine
denk gelen kaplama prosesi sıcak
su gereksinimi için ayrı bir kazan
sistemi kurulmuştur.

Yalova Üretim Tesisinde 2020’de
yapılan iyileştirmelerle 2019
ortalamasına göre elektrik
tüketiminde %1,4 iyileştirme
sağlanmıştır.
Manisa Üretim Tesisinde yapılan
iyileştirmeler ile; 2019’a göre
elektrik, doğalgaz ve buharda
sırasıyla %6, %10 ve %4 daha az
tüketim sağlanmıştır.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri,
Kimyasal Ürünler Üretim
Tesisinde, 2020’de yapılan
projelerle fabrikanın toplam
enerji tüketiminin %2’ine denk
gelen tasarruf sağlanmıştır. Bu
sayede, ton başına enerji tüketimi
2019’a kıyasla %8 iyileştirilmiştir.
Bebek ve Kişisel Bakım Üretim
Tesisinde ise toplam enerji
tüketiminin %15’ine denk enerji
tasarrufu projeleriyle ton başına
enerji tüketiminde %13 iyileşme
gerçekleşmiştir.

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
20

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

Ürün Başına Enerji Tüketimi (MWh/ton)
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Toplam Enerji Tüketimi (MWh)

614.686

481.898

1.085.503 1.171.276
2018

2019

2020

2018

2019

Doğrudan Enerji Tüketimi

Ürün Başına Karbon Emisyonu
(Ton CO2/ton)
0,63

0,61

0,58

2019

2020

1.205.933
2020

Dolaylı Enerji Tüketimi

Toplam Karbon Emisyonu
(Bin Ton CO2)
275,0
248,9

2018

488.483

251,7

196,8

211,7

218,7

2018

2019

2020

Kapsam 1

Kapsam 2
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Yenilenebilir Enerji
Son yıllarda gittikçe önem
kazanan yenilenebilir enerji konusu
kapsamında, Topluluk olarak bu
alanda dünya çapındaki deneyimleri
ve uygulamaları yakından takip ediyor,
faaliyetlerimizde yenilenebilir enerji
kaynağı kullanımının arttırılması için
fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’deki üretim tesislerimizin
neredeyse tamamında güneş enerjili
su ısıtma sistemleri kurulması, güneş
ışığından daha fazla faydalanmak
amacıyla birçok tesisimizin
çatı tasarımlarının yenilenmesi
veya tekrardan yapılandırılması,
yenilenebilir enerji alanında hayata
geçirdiğimiz örneklerdir.
Doğal kaynaklar alanında faaliyet
gösteren kuruluşumuz Esan
tarafından, Muğla Milas’taki Güllük
stok sahasında kurulan güneş enerjisi
santrali, Topluluk kuruluşlarının
yenilenebilir enerji üretim
örneklerinden birini oluşturmaktadır.
Bu güneş enerjisi santrali, kurulduğu
tarihte, bölgedeki en yüksek kurulu
güce sahip çatı üzeri lisanssız
güneş enerjisi santrali olma özelliği
taşımaktadır. 2014’ten bu yana elektrik
üreten ve Güllük stok sahasının
enerji ihtiyacını karşılayan santral,
2020’de 690 MWh enerji üreterek
390 ton eşdeğerinde karbon salımını
önlemiştir.

2014’ten bu yana elektrik
üreten ve Güllük stok
sahasının
enerji ihtiyacını karşılayan
santral, 2020 yılında
690 MWh enerji üreterek
390 ton eşdeğerinde
karbon salımını önlemiştir.

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
21

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

İKLİM VE
ÇEVRE

Binalarda Enerji Verimliliği

Video Konferanslar

2013’den beri, enerji verimliliği
çalışmalarımızın önemli bir
parçasını da binalarda enerji
verimliliği konusu oluşturmaktadır.
Aydınlatma, iklimlendirme, motorlar,
otomasyon sistemleri ve yalıtım
sistemlerini iyileştirerek verimlilik
artışını hedefleyen uygulamaları
hayata geçiriyoruz. Enerji verimliliği
yatırımlarına karar verirken de, temel
olarak karbon ayak izine etkisini, enerji
tüketiminde sağlanan tasarruf ve
yatırım modelinin geri dönüş şartlarını
göz önünde bulunduruyoruz.

Topluluk faaliyetlerinde sera gazı
emisyonu oluşturan süreçlerden
biri de iş seyahatleri olup
bunları azaltmak amacıyla tüm
kuruluşlarımızda sesli ve görüntülü
konferans sistemleri kurduk.
Çalışanlarımızı anlık mesajlaşma ve
konferans sistemlerini kullanmaya
teşvik ettik. Pandemi ile yaygınlaşan
uzaktan çalışma, Eczacıbaşı
Topluluğu’nda 2016’dan bu yana
uygulanmaktadır. Bu çalışma
kültürünün ve altyapı hazırlıklarının
da desteğiyle, pandemi süresince
sesli ve görüntülü konferans
kullanımı öncelik kazandı. 2019’la
kıyaslandığında; sesli ve görüntülü
konferans kullanım sayısı yaklaşık 8
kat, süresi ise yaklaşık 7 kat arttı.

Çalışmalarımızı Enerji Verimliliği
Çalışma Grubu’nun bir parçası
olarak görev yapan Binalarda Enerji
Verimliliği Çalışma Grubu aracılığıyla
gerçekleştiriyoruz ve yerleşke bazında
planlıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 150
bin metrekarelik 20 ticari ve idari
binada enerji verimliliği projeleri
gerçekleştirerek enerji tüketiminin
azalmasına katkıda bulunduk.

VitrA İnovasyon Merkezi’nde
üretim süreçlerinin yanı
sıra yaşam alışkanlıklarının
değişimine destek veren bir
çalışmaya imza atılarak, WWF
Türkiye iş birliği ile Yeşil Ofis
sertifikası alınmıştır. Her çalışanın
yaşam alışkanlıklarını sorguladığı
ve daha çevreci bir bakış açısı
kazanmasına olanak tanıyan bir
ortam yaratılmıştır.

Pandemi süresince sesli ve
görüntülü konferans kullanımı
önceliklendirildi. 2019’la
kıyaslandığında; sesli ve görüntülü
konferans kullanım sayısı yaklaşık

8
7

kat,
süresi ise yaklaşık
kat arttı.
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Su Verimliliği
Yeryüzündeki en önemli doğal
kaynaklardan biri olan su, nüfus
artışı ve iklim değişikliği gibi
sebeplerden ötürü azalma tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Bu durumda su
kaynaklarının korunması, verimli
bir şekilde değerlendirilmesi ve
su tasarrufu yöntemleri önem arz
etmektedir.
Sürdürülebilirliğin tanımında da yer
aldığı gibi, bugünün ihtiyaçlarını
karşılarken; gelecek kuşakların
olanaklarına zarar vermemek
adına, Eczacıbaşı Topluluğu’nda,
Su Verimliliği Çalışma Grubumuzu
oluşturduk. Söz konusu grup, Topluluk
kuruluşlarının tamamında su tüketimi
performansını izlemekle, analiz
etmekle ve sonuçları hem kuruluş
üst yönetimine hem de entegre
sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla
tüm paydaşlara iletmekle görevlidir.
Grup su havzaları yönetiminde
gereken ön çalışmaları gerçekleştirir
ve kuruluşların hayata geçirebileceği
iyi uygulama örneklerini tespit eder.

Topluluk bünyesinde su verimliliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar;
reçete iyileştirme çalışmalarını,
yağmur suyu ve temel altı sularının
toplanmasını, ürün durulama
banyolarında iyileştirmelerle
yıkama sıklığının azaltılmasını, ters
osmoz sistemleri ve su arıtma tesis
iyileştirmeleriyle geri kazanımın
artırılmasını kapsamaktadır.
Topluluk kuruluşlarımızın referans
yıl olan 2016’da 3,96 m3/ton olan su
çekim miktarı 2020’de 3,70 m3/ton
seviyesine geriledi.

Ürün Başına Su Çekimi (m3/Ton)

3,85

3,94

2018

2019

3,70

2020

Toplam Su Çekimi (m3/Ton)
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri,
armatür üretim tesisinde,
fabrikada kuyu suyu filtrasyon
sistemi haftada iki kez ters
yıkama yaparak kendini
temizlemektedir. Kurulan
sistemle bu ters yıkamalarda
kullanılan su deşarj edilmek
yerine, fabrika bahçe
sulamalarında kullanılmaya
başlanmıştır. Bu sayede
yıllık 2.080 m3 su tasarrufu
sağlanmıştır.

5.042
4.014

4.139

2018

2019

2020

3,70 m

3

Topluluk kuruluşlarımızınreferans
yıl olan 2016’da 3,96 m3/ton olan
su çekim miktarı 2020 yılında 3,70
m3/ton seviyesine geriledi.
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Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi
Küresel çapta çoğalan ihtiyaçlara
paralel olarak artan üretim ve tüketim
süreçleri, hammadde tüketimini ve
ortaya çıkan atık miktarını arttırarak,
iklim ve çevre üzerinde baskı
kurmaktadır. Sürdürülebilirliğin önemli
bir parçası olan döngüsel ekonomi ise,
üretim değer zincirinin iklim ve çevre
üzerindeki etkisini dikkate alarak
“azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür”
ilkeleri çerçevesinde hareket eder
ve kaynak kullanımı ile atıkların
azaltılmasını hedefler.
Tüm bu bilgiler ışığında, Eczacıbaşı
Topluluğu olarak, döngüsel ekonomi
konusunu önemsiyor ve bu alanda
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Tasarımdan itibaren, üretimin her
aşamasının çevresel etkisini dikkate
alıyoruz. Ürünlerimizi üretmek
için kullanılan hammaddelerden,
kullanımları sırasında tüketilen
kaynaklara kadar etkilerini göz
önünde bulunduruyoruz. Çevre
dostu malzemeleri tedarik etmeye
çalışıyoruz. Bunun yanı sıra atık
yönetimi kapsamında oluşturduğumuz
Atık Yönetimi Grubumuzun en

Yeniden Kullanılan ve Geri
Kazanılan Atık Oranı (%)
52,1

2018

%

72,6

64,1

2019

72,6

2020

Eczacıbaşı Topluluğu’nda 2019
yılında %64,1 olan yeniden kullanılan
ya da geri kazanılan atık oranı
2020’de %72,6'ya ulaştı.

önemli çalışmalarından biri, 2014’de
oluşturulan Topluluk atık envanteridir.
Bu envanter sayesinde hem Topluluk
kuruluşları arasında hem de diğer
paydaşlarla geri kazanım ve döngüsel
ekonomi uygulamaları konusunda
işbirliği yapabiliyoruz.
Atık yönetiminde genel hedefimiz
“sıfır atık” yaklaşımıdır. Üretim
sürecinde atıkları tasarlamak için
gösterdiğimiz çaba sonucu, Eczacıbaşı
Topluluğu’nda 2019’da %64,1 olan
yeniden kullanılan ya da geri kazanılan
atık oranı 2020’de %72,6'ya ulaştı.
Ana uygulama alanlarımızdan biri
de ürünlerimizin sadece daha uzun
ömürlü ve çevre dostu olması değil,
faydalı ömürleri bittikten sonra diğer
süreçler için katma değer kaynağı
olabilecek şekilde üretilmesini
sağlamaktır. Bu nedenle, tasarım
aşamasından itibaren, üretimin
her aşamasının çevresel etkisini
göz önünde bulunduruyoruz.
Ürünlerimizi üretmek için kullanılan
kaynaklardan, kullanımları sırasında
tüketilen kaynaklara, ürünlerimizin

kullanım ömrü sona erip elden çıkma
süresi sonuna kadar etkilerini göz
önünde bulunduruyoruz. Malzeme
tercihlerimizde mümkün olduğunca
daha çevreci seçeneklere yönelmeye
çalışıyoruz.
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Atık Azaltım Çalışmaları
VitrA Karo’da kullanılan hammaddenin
içeriğinde yaklaşık %15 oranında
geri dönüştürülmüş malzeme
bulunmaktadır. Geri dönüştürülmüş
malzeme olarak Eczacıbaşı Yapı
Gereçleri, Seramik Sağlık Gereçleri
(EYAP-SSG) Üretim Tesisi’nden alınan
endüstriyel arıtma çamurları, fabrika
bünyesinde oluşan ıskarta atıkları ve
endüstriyel arıtma tesisinden çıkan
çamur kullanılmaktadır. Eczacıbaşı
Yapı Gereçleri’nden VitrA Karo’ya
gönderilen arıtma çamuru, EYAP-SSG
yerleşkesinin toplam atık miktarının
%27’sine denk gelmektedir. EYAPSSG yerleşkesinde oluşan FFC
(fine fireclay) ıskartalarının tamamı,
üretimde yeniden kullanılmaktadır.
Fabrikada oluşan ıskarta seramik
ürünler ve alçı kalıpların tamamının
çimento ve tuğla sektöründe, arıtma
çamurunun tamamının ise VitrA
Karo'da alternatif hammadde olarak
kullanımı devam etmektedir.
Atık azaltımı çalışmaları kapsamında
maça kumları alternatif hammadde
olarak çimento fabrikalarına
gönderilmektedir. Alternatif
hammadde olarak gönderilen bu

İKLİM VE
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atık, fabrikanın toplam atığının
%28’ine denk gelmektedir. Üretim
sürecinde, pirinç hammaddesi taslağa
döküldükten ve kesim yapıldıktan
sonra oluşan atıklar tekrar ergitilerek
%100 geri dönüşüm sağlanmaktadır.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri üretim
tesislerinden kaynaklanan tüm
atıkların %95’i geri dönüşüm, yeniden
kullanım, enerji kullanımı amacıyla
lisanslı geri kazanım firmalarına
gönderilmiştir.
Yalova üretim tesisinde Sıfır Atık
Yönetim Sistemi kurulmuştur.
Diğer üretim tesislerinde kurulum
çalışmalarına başlanmış olup,
belgelendirme süreçlerinin 2021’de
tamamlanması planlanmaktadır.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Temizlik
Kağıtları Yalova Üretim Tesisinde,
kağıt makinelerinden çıkan proses
çamuru, bir firmayla yapılan
işbirliği sonucu ayakkabı taban
astarına dönüştürülmektedir. Geri
dönüştürülen bu malzeme, tesiste
oluşan toplam atığın %49’unu,
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri üretim
tesislerinde oluşan toplam atığın
%33’ünü oluşturmaktadır.

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

%

100

Üretim sürecinde, pirinç
hammaddesi taslağa döküldükten
ve kesim yapıldıktan sonra oluşan
atıklar tekrar ergitilerek %100 geri
dönüşüm sağlanmaktadır.
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri üretim
tesislerinden kaynaklanan tüm
atıkların %95’i geri dönüşüm,
yeniden kullanım, enerji kullanımı
amacıyla lisanslı geri kazanım
firmalarına gönderilmiştir.

Fırsat
Eşitliği
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GRI-102-41

Fırsat eşitliğini sürdürülebilirlik
önceliklerimizden biri kabul
ediyor, insan kaynaklarına ilişkin
stratejilerimizde “herkes için eşit
fırsatlar sunma” motivasyonuyla
hareket ediyoruz. Bu bağlamda,
Topluluk içinde kadın çalışan
sayısını artırmanın dışında, kadın
çalışanlarımızın yönetim süreçlerinde
de rol almaları için çalışmalar
sürdürüyoruz.

ve Dünya Ekonomik Forumu ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
koordinasyonluğunda kurulan İşte
Eşitlik Platformu’nda yer aldık.
Ayrıca, çalışan ebeveynlerin iş ve
özel yaşamları arasında denge
kurabilmelerini sağlamak amacıyla
esnek ve uzaktan çalışma sistemini
hayata geçirdik. Yeni doğum
yapan annelerin çalışma şartlarını
iyileştirecek çalışmalar yürüttük.

Eczacıbaşı Topluluğu’nda fırsat
eşitliğine yönelik çalışmalar, her
kuruluştan bir İnsan Kaynakları
temsilcisinin bulunduğu ve gerekli
durumlarda CEO’nun katıldığı
Sürdürülebilirlik Çalışma Takımı’nın
bir parçası olan Fırsat Eşitliği
Komitesi tarafından yürütülür.
Söz konusu Komite, bu alandaki
ulusal ve uluslararası uygulamaları
ve güncel bilgileri takip etmekle
sorumludur. Ayrıca, Topluluğun fırsat
eşitliği yaklaşım ve uygulamalarını
değerlendirerek, bunları geliştirmeye
yönelik tavsiyelerde bulunur.

Fırsat eşitliği alanında
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları
2016’da BirlikteBiz Fırsat Eşitliği
Platformu çatısı altında topladık.
Bu sayede hem konuya ilişkin
hedeflerimizi saptadık hem de 1500
kişinin katıldığı kapsamlı bir anket ve
performans değerlendirme çalışması
yürüttük. Anket sürecinin akabinde,
25’ten fazla üst yönetim çalışanı
ile görüşmeler gerçekleştirdik ve
bu görüşmelerin sonucunda Sonuç
Atölyesi ve Eylem Önceliklendirme
Atölyesi’ni düzenledik. 2017’de
ise, Topluluğumuzda kadınların
organizasyon içindeki payını ve
yönetim kademelerindeki rolünü
artırma arttırmak amacıyla
başlattığımız çalışmalar çerçevesinde,
BirlikteBiz “İyiden En İyiye” girişimini
hayata geçirdik.

Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında
son on yılda Topluluk olarak büyük
bir yol kat ettik. 2013’de Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programları’nı
uygulamaya koyduk, BM Kadının
Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladık

İNSAN HAKLARI VE SENDİKAL HAKLAR
Eczacıbaşı Topluluğu olarak,
insan haklarının ön planda
tutulduğu ve çalışanlarımızın
hakkaniyetli bir şekilde
değerlendirildikleri bir çalışma
ortamı yaratmaya özen
gösteriyoruz.
İş yerlerimizde insan hakları
ihlallerine tolerans göstermez,
bu ihlallerin tarafı olmaktan
kaçınırız. Bu çerçevede, çocuk
işçi çalıştırma, zorla ve zorunlu
çalıştırma gibi uygulamalar
Eczacıbaşı Topluluğu genelinde
yasaklanmış faaliyetlerdir. İşe
alımda ve sonraki süreçlerde;
yaşa, cinsiyete, dile, inanca ya
da etnik kökene dayalı ayrımcılık
yapmayız. Çalışanlarımızın
sendikalaşma ve örgütlenme
haklarını korur ve bu hakları
özgürce kullanabilmeleri
konusunda çalışanlarımızı teşvik
ederiz. Sendikalar ile yapıcı
ilişkiler kurarız.

Topluluk insan hakları ve
örgütlenme özgürlüğü
konularında oluşturduğumuz
İnsan Kaynakları Uygulamaları
El Kitabı, çalışanlarımız için bir
rehber niteliğindedir. Bunun
yanında, Eczacıbaşı Topluluğu
Davranış Kuralları Kitapçığı
da çalışanlarımızın Topluluk
değerleri doğrultusunda hareket
etmelerine yardımcı oluyor.

%

82

2020 yılı itibariyle, Eczacıbaşı
Topluluğu çalışanlarının %59’u
saha çalışanı kategorisinde
görev almaktadır. Saha
çalışanları içinde sendikalılık
oranı ise %82’dir.
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Kuruluşlarımızın kendi bünyelerinde
yürüttükleri fırsat eşitliği çalışmaları
da mevcuttur. Örneğin, kuruluşlarımız,
“sıfır ağırlık” ekipmanlar kullanarak
hem çalışanların iş sağlığı ve
güvenliğini hem de kadınların üretim
alanındaki istihdamını artırıyorlar.
Bunun dışında kuruluş içi söyleşiler
ve atölye çalışmaları düzenliyor,
üniversitelerdeki panellerde ve
derslerde Eczacıbaşı Topluluğu’nun
fırsat eşitliği çalışmalarını öğrencilere
anlatıyorlar.
2016’da, Eczacıbaşı Topluluğu’nda,
beyaz yaka kadın çalışan işe alım
oranını %50’ye beyaz yaka kadın
çalışan oranını %40’a, yönetimde
kadın çalışan oranını %35’e çıkarmayı
hedeflemiştik. 2020 sonu itibariyle,
beyaz yakalı çalışanlarda işe alımda
kadın oranımızı %41’den %49’a
çıkarırken, toplam çalışan kadın
oranımızı %33’ten %35’e, yönetimde
kadın oranımızı ise %27’den %30’un
üzerine yükselttik. Kadın çalışan
işe alım oranı hedefimizi neredeyse
yakalamışken, toplam kadın çalışanlar
ve yönetimde kadın çalışanlar için
koyduğumuz hedeflere ilerlemek için
çalışmaya devam ediyoruz. Topluluk’ta
mavi yakada kadın çalışan oranı ise
2020 sonu itibariyle %9,7’dir.
Fırsat eşitliği sağlamanın önemli
bir göstergesi de ücrette eşitliğin
sağlanmasıdır. Bu bağlamda
Eczacıbaşı Topluluğu’nda “eşit işe eşit
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ücret” politikası geçerlidir. Çalışanlar
aynı görevi üstlendikleri sürece aynı
şekilde ücretlendirilir. Ücretlendirme
politikası, çalışanın bütünsel
değerlendirmesi ve bulunduğu
pozisyonun özellikleri gibi objektif
kriterler dikkate alınarak uygulanır.
Topluluk genelinde uzman yardımcısı
seviyesinde yıllık ortalama ücret,
yıllık asgari ücretin 2,7 katıdır. Kadın
çalışanlarda bu oran 2,7 iken erkek
çalışanlarda 2,8’dir. Çalışan kategorisi
bazında değerlendirdiğimizde ise
yönetici düzeyinde kadın çalışan
ücretinin erkek çalışan ücretine
oranı 1,05 iken, yönetici olmayan
çalışanlarda bu oran 0,97’dir.

2020 sonu itibariyle, beyaz yakalı
çalışanlarda işe alımda
kadın oranımızı

41’den %49’a

%

çıkarırken,

toplam çalışan kadın oranımızı

33’ten %35’e,

%

yönetimde kadın oranımızı ise

27’den %30’un

%

üzerine çıkardık.
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FarkındayızBiz
FarkındayızBiz bir gelişim
programı ile yönetim kadrolarının
fırsat eşitliğine yönelik farkındalık
kazanması hedeflenmektedir.
FarkındayızBiz Programını
bugüne dek yönetim kadrolarının
%78’i tamamladı.

LiderizBiz
2017’de yılında başlatılan
LiderizBiz, bir Kadın Lider
Gelişim Programı’dır. Kadın
yönetici ve çalışanları rol
modellerle bir araya getirme
ve mentörlük çalışmaları ile
kadınların liderlik becerilerini
artırma amacı taşıyan programı,
bugüne kadar 94 kadın yönetici
adayı tamamladı.

Kadın işi erkek işi
“Kadın işi erkek işi”
ayrımı yapmayan iletişim
kampanyamız ile fırsat eşitliğini
Topluluk gündeminde tutmaya
devam ediyor, cinsiyetçi
bir dil kullanılmaması için
çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi
amaçlıyoruz.

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
28

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

İKLİM VE
ÇEVRE

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

ADIM ADIM FIRSAT EŞİTLİĞİ

2012
» Eczacıbaşı Topluluğu, 2012
yılında KAGİDER ve Dünya
Bankası ile FEM (Fırsat
Eşitliği Modeli) girişimi
kapsamında denetimden
başarıyla geçerek bu
alandaki çalışmalarından
ötürü Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ndan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ödülü aldı.

2013
» Tüm çalışanların, iş ve özel yaşam

dengesini daha etkin biçimde
kurmalarını kolaylaştırmayı
amaçlayan esnek çalışma
saatleri uygulaması hayata
geçirildi. Uygulamanın ilk
yılındaki memnuniyet ölçümleme
anketinde, memnuniyet oranı %82
olarak kaydedildi.

» «Toplumsal cinsiyet eşitliği»

eğitimleri başlatıldı. Tüm
çalışanların katıldığı bu eğitimlerde
aile, iş ve toplumsal yaşamda
cinsiyet rollerini tartışılıyor.
Farkındalığın artırılmasını
sağlamak amacıyla, eğitim
sonrasında katılımcılarla
konuyla ilgili film, kitap, rapor ve
istatistiklerden oluşan kaynak
listesi paylaşılıyor.

» Kadının güçlendirilmesi ve fırsat

eşitliği alanında Türkiye’de ve
uluslararası platformlarda aktif rol
oynayan Eczacıbaşı Topluluğu,
Birleşmiş Milletler Kadının
Güçlenmesi İlkeleri’ni imzaladı.

» Eczacıbaşı Topluluğu, İş’te Eşitlik
Platformu’na katılım sağladı.
Topluluk, platformda bilgi ve iyi
uygulama paylaşımlarına katkı
sunuyor.

2014
» İşe alımlarda kadın adaya
öncelik uygulaması,
Eczacıbaşı Topluluğu’nun
Türkiye’deki kuruluşlarının
temel performans
göstergeleri arasına
katıldı. Uygulamada
başarılı performans
sergileyen kuruluşlarımız,
her yıl Eczacıbaşı
Topluluğu Sürdürülebilirlik
Ödülleri’nde “fırsat eşitliği
şampiyonları” seçilerek ödül
alıyor.

» Fırsat eşitliği performans
göstergeleri tüm ilgili
kuruluşların üst yönetimine
tanıtıldı ve yıl boyunca
performans izleme süreçleri
ile takip ediliyor.

2015
» Üretim tesislerimizde ve
ofislerimizdeki mevcut süt
odaları yenilendi, süt odası
olmayan lokasyonlarda süt
odaları oluşturuldu.

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
29

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

İKLİM VE
ÇEVRE

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

ADIM ADIM FIRSAT EŞİTLİĞİ

2016
» Topluluğun Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, kadınerkek fırsat eşitliğinin
erkeklerde de farkındalık
yaratma ve bilinç yükseltme ile
mümkün olabileceği inancı ile
KAGİDER’in ilk erkek üyesi oldu.

» Uzaktan çalışma uygulaması
hayata geçirildi.

» Kadınların güçlendirilmesine
yönelik “Fırsat Eşitliği”
projesiyle çok önemli bir
yolculuğa çıkıldı. McKinsey
Danışmanlık ile yapılan kapsamlı
analiz sonucunda, “İyiden En
İyiye” sloganıyla eylem planları
oluşturuldu.

» Kadın çalışan oranlarına yönelik
hedefler belirlendi.

2017
» Topluluk genelinde tüm
fonksiyonlar için kadın çalışan
oranları incelendi.

» Kadın çalışan oranının daha
düşük olduğu “Satış” ve
“Teknik” fonksiyonlarında
kadın işe alım ve çalışan
oranları sistemli ve düzenli
bir şekilde takip edilmeye
başlandı. Bu alandaki kadın
çalışan sayısının artırılmasına
yönelik özel komiteler
kuruldu.

» Topluluğun Fırsat Eşitliği
Komitesi: BirlikteBiz
manifestosu ve BirlikteBiz
bülteni yayınlandı.

» “LiderizBiz” ve
“FarkındayızBiz” gelişim
programları lansmanları
gerçekleştirildi.

2018
» Kuruluşlarımızda “sıfır
ağırlık” ekipman kullanımı
ile kadın istihdamını artırma
uygulamaları başlatıldı.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Seramik Sağlık Gereçleri
Üretim Tesisi’nin bir üretim
hattında, yük azaltıcı
çalışmalarla daha önce hiç
kadın çalışan bulunmayan
üretim hattındaki kadın
oranı yüzde 50'ye
yükseltildi.

2019
» Topluluğun Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı,
UNGC Kadının
Güçlendirilmesi Çalışma
Grubu’nun eş bakanı oldu.

» Kadın çalışanlarımızın
çocuklarına yönelik kreş
yardım uygulamamızı
Bozüyük, Yalova, Gebze
ve Tuzla yerleşkelerimizde
hayata geçirdik. 20192020 öğrenim döneminde
71 çocuk uygulamadan
yararlandı.

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
30

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

İKLİM VE
ÇEVRE

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

Yetenek Yönetimi
Çalışanlarımızın başarısı
ve mutluluğu beraberinde
Topluluk başarısını da
getirmektedir. Eczacıbaşı
Topluluğu olarak biz
de çalışanlarımızın tüm
kariyerleri boyunca
potansiyellerini
keşfetmelerine yardımcı
oluyor, kişisel ve mesleki
açıdan gelişimlerini
destekliyoruz.
Bu kapsamda, çalışanlarımıza yetenek
geliştirme, motivasyon artırma,
takım ruhu güçlendirme, kariyer
geliştirme olanakları sunuyoruz. Ayrıca,
Topluluk’ta oluşan pozisyonların
öncelikli olarak Topluluk çalışanları
tarafından doldurulduğu bir yedekleme
sistemi kullanıyoruz.

ÇALIŞAN GELİŞİMİ
Eczacıbaşı Topluluğu olarak insan
kaynağını “iyi eğitimli, yaşam için
iyi hazırlanmış, yenilik ve değişime
açık, girişimci, enerjik, kendi kişisel
ve mesleki gelişimleri için çalışan,
başkalarını eğitmeye açık, Topluluğun
temel değerlerini benimseyen
çalışanlar” şeklinde tanımlıyoruz ve her
birini birer yetenek olarak görüyoruz.
Yetenek yönetimi anlayışımızı, en iyi
yeteneklerin kuruma kazandırılması,
tutundurulması ve geliştirilmesi
oluşturuyor. Düzenlediğimiz eğitim ve
programlar sayesinde, çalışanlarımızın
mesleki ve teknik bilgi ve becerilerini,
liderlik ve yönetim becerilerini
geliştiriyoruz. Yöneticilerimizin
organizasyonun ihtiyaç duyduğu
yetenekleri tanımaları ve geliştirmeleri
için gerekli fırsat ve ortamı sağlıyoruz.
Çalışanlarımız potansiyellerini keşfetme

Yıl

Çalışan Başına Ortalama
Eğitim Süresi (saat)

2018

22,7

2019

22,4

2020

12,0

ve becerilerini geliştirme bilinci ile
hareket ederken; biz de çalışanlarımızı
sürekli öğrenmeye ve gelişmeye teşvik
eden bir çalışma kültürü oluşturuyoruz.
Ayrıca gerçekleştirdiğiniz programlarla,
Topluluk vizyonunu benimsemiş,
nitelikli, başarılı ve motive bir yönetici
takımı oluşturmayı amaçlıyoruz.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI
Çalışan memnuniyetinin çalışan
bağlılığının oluşumunda ve
güçlenmesinde kilit bir rol oynadığını
görüyoruz. Bu doğrultuda esnek
çalışma saatleri ve uzaktan çalışma
sistemi gibi uygulamalarımızla,
çalışanlarımızın motivasyonunu
ve memnuniyetini arttırmaya
çalışıyoruz. Çalışan memnuniyeti
kadar, karar alma süreçlerine katılımın
da çalışan bağlılığı üzerinde etkili
olduğuna inanıyoruz. Performans
değerlendirmesi, yönetime açık
erişim, strateji toplantıları, inovasyon
ekipleri ve Topluluk genelinde
kullandığımız öneri sistemi ile
çalışanların yönetim mekanizmalarında
yer almalarını destekliyoruz. Bu
uygulamalar sayesinde aynı zamanda
çalışanlarımızın yaratıcılıklarını da iş
süreçlerimize katmış oluyoruz.
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Genç Yeteneklere Kariyer Test Sürüşü
2009’dan beri, Topluluk olarak,
genç yeteneklerin Topluluk
kuruluşlarına kazandırılması
amacıyla Kariyer Test Sürüşü
(KTS) Programı’nı sürdürüyoruz.
Bu program kapsamında,
üniversite öğrencileri farklı
pozisyonlarda en az iki ay
tam zamanlı veya yarı zamanlı
staj yaparken, bir yandan da
mentörlük desteği, kişisel
gelişim eğitimleri ve koçluk alma
imkanına sahip oluyor. Bunların
dışında gerçek iş projeleri üzerine
çalışıyor ve ilgili yöneticilere proje
sunma şansı elde ediyor. Staj
sürecini başarıyla tamamlayanlar,

Eczacıbaşı Topluluğu işe alım
sürecinde olumlu aday havuzu
içerisinde değerlendiriliyor.
Kariyer Test Sürüşü Programı;
kampüslerde, iş fuarlarında ve
konferanslarında, kuruluşlara
gerçekleştirilen ziyaretlerde,
sosyal medya hesaplarında ve
reklamlar vasıtasıyla duyuruluyor.
2020’de KTS Programı’ndan
30.000’den fazla başvuru
içerisinden seçilen 82 öğrenci
faydalanırken, programa katılan
12 stajyer Topluluk kuruluşlarında
tam zamanlı bir pozisyonda
çalışma olanağına sahip oldu.

Program, bugüne kadar üç prestijli ödüle layık görüldü:
Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri: “En İyi Benzersiz veya Yenilikçi
Yetenek Toplama Programı” kategorisinde Gümüş Ödül
Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri: “En İyi Kaynak ve Değerlendirme
Stratejisi” kategorisinde Gümüş Ödül
Stevie Awards: “İşe Alımda Başarı” kategorisinde Bronz Ödül
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EnGenius
Yeni mezun mühendislerin ve
mühendis adaylarının Eczacıbaşı
Topluluğu kuruluşlarında farklı
iş süreçlerini tanıyabilecekleri
EnGenius Programı, inovatif
yaklaşım, yaratıcı düşünme ve
analitik yönlerini sergileyebilecekleri,
bir ekibin parçası olarak değer
yaratabilecekleri işe alım odaklı
bir yarışmadır. Üniversitenin 3.

ve 4. sınıf ya da yüksek lisans
öğrencilerinin ve yeni mezunların
katılabildiği bu programı 2020’de
Bilişim Teknolojileri alanında, ilk kez
dijital platformda gerçekleştirdik.
7 takımın yarıştığı final gününde
kazanan takımlar para ödülü,
akademi programı veya sertifika
programı ödüllerini almaya hak
kazandılar.

Üniversite Sanayi İşbirlikleri
Genç yeteneklerle her sene
bir araya geldiğimiz üniversite
etkinliklerine 2020’de de 15’in
üzerinde üniversitenin kariyer
planlama merkezleri ve öğrenci
kulüpleriyle düzenlenen 35’in
üzerinde organizasyonda yer
alarak katılım gösterdik. Bu
etkinliklerin kapsamı, kariyer

fuarları, derslere katılım, mülakat
simülasyonları, webinarlar, çay
sohbetleri gibi geniş bir etkinlik
portföyünden oluşmaktadır.
Pandeminin başlangıcına kadar
olan süreçte birebir katılımla
yürütürken pandemi sürecinin
başlamasıyla birlikte etkinliklerimizi
çevrimiçi platformlara taşıdık.
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Eczacıbaşı’nda Yaşa

İşin ve İnsan Kaynağının Geleceği

Adaylara ve çalışanlara vaadimizi
“Eczacıbaşı’nda Yaşa” diyerek bir
strateji doğrultusunda paylaşıyoruz.
Hedeflediğimiz potansiyel
yeteneklerin Eczacıbaşı’nda bir
çalışan olarak yaşayacaklarını
Instagram, Facebook, LinkedIn ve
Youtube sosyal medya kanallarında
gösteriyor, işe alım süreçlerimize
dahil olmalarını sağlıyoruz. Bir
çalışan olarak Eczacıbaşı’nda
deneyimleyeceği tüm konuları
ve uygulamaları Kariyer, Gelişim,
Gelecek ve Hayat ana başlıkları
altında kapsayıcı, profesyonel,
yenilikçi ve katılımcı bir biçimde
aktarıyoruz.

Eczacıbaşı Topluluğu olarak insan kaynakları
yaklaşımını, “Mükemmel çalışan deneyimini;
vizyon ve değerlerin ışığında iş stratejilerini,
çevik organizasyonları, bireylerin ve takımların
yetkinlik gelişimini destekleyen insan kaynakları
uygulamaları ile yaşatma ve insana saygı” temeline
dayandırıyoruz. Yeni dünya yetkinliklerine sahip,
bilgi üretebilen, yaratıcı ve başarma tutkusu olan
güçlü bir insan kaynağına sahip olmayı global
ölçekte başarının ön koşullarından biri görüyor;
dünyada bu alandaki en güncel yaklaşımları ve
değişen trendleri yakından takip ediyoruz.

Sosyal medya iletişiminin yanı
sıra, Eczacıbaşı’nda Yaşa çatısı
altında çalışanlarımız için e-posta
gönderimleri, iç portalımız Port-e
paylaşımları ve anketler ile insan
kaynakları iç iletişimini sağlıyoruz.
Kariyer web sitemiz
www.eczacibasikariyer.com.tr
üzerinden ise hem Eczacıbaşı’nda
Yaşa iletişimi yapıyor hem de işe alım
süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Topluluk olarak daha şeffaf, odağına işbirliğini
alan, ilham veren liderliğe yer açan, güçlü
sorumluluk duygusu ve karşılıklı güveni ortaya
çıkaran, kendini ve başkalarını motive edebilme,
etkili iletişim ve tavizsiz iş disiplinini sağlayabilen,
destekleyici bir performans sistemini mümkün ve
sürdürülebilir kılan çalışma modellerine yönelik
uygulamaları hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme ile
birlikte farklı iş yapış şekillerinin ortaya çıkması,
fiziksel ve sanal ortamların harmanlandığı
işyerlerinin ön plana çıkması sonucunda dijital
teknolojileri iyi kullanabilen, esnek ve hızlı aksiyon
alabilen organizasyonel yapılar kuruyoruz.
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Mevcut insan kaynakları uygulamalarımızı yeni
dünyanın gereksinimlerine ve hedeflerimize
uyumlu olacak şekilde güncelliyoruz. Performans
sistemimizi, yetkinlik setlerimizi, eğitim ve
gelişim programlarımızı yeni teknolojik altyapılar
ve güncel içerikler ile sürekli güncel tutarak,
Topluluk’taki yetenekleri geliştiriyoruz.
2016’da başlatılan haftanın bir günü uzaktan
çalışma uygulamamız, yeni dönemin gereklilikleri
doğrultusunda “Adresimiz Farklı, Konumumuz
Aynı” adını aldı. 1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye’deki
saha satış kadroları uzaktan çalışma düzenine
geçti. Bölgelerde bulunan ortak ofisler de
çalışanların ihtiyaçları çerçevesinde kullanımlarına
açıldı. 2021’de teknik nedenlerle tamamen
tesisten yapılması zorunlu işler dışındaki tüm
işlerimizi mekândan bağımsız ya da hibrit
çalışma modellerinde yürütülür hale getirmeyi
hedefliyoruz. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye’nin,
hatta dünyanın her yerinden yetenekler için
Eczacıbaşı’nda kariyer fırsatları, çalışanlarımız
için de global organizasyonlarımızda mekândan
bağımsız rollere aday olma imkânı yaratmayı
amaçlıyoruz.

İş Sağlığı
ve Güvenliği
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Ülkemizin en köklü ve güvenilir
sanayi kuruluşlarından biri olarak
her zaman çağın dinamiklerini
yakalayan iş stratejileri ve iş yapış
şekilleri benimsiyoruz. Bu sayede bir
yandan paydaşlarımız nezdinde inşa
ettiğimiz güveni korurken, bir yandan
da iş sürekliliğini teminat altına almış
oluyoruz. Operasyonel verimliliğe ve
en üst kalite standartlarına ulaşmak,
güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir
çalışma ortamları sağlamak temel
sürdürülebilirlik önceliklerimizdendir.
Günümüzün dijital dünyasının
getirdiği yeniliklere hızla adapte
oluyor ve dijital dönüşüm alanındaki
çalışmalarımızı günden güne
derinleştiriyoruz.
Sürdürülebilirliğin önemli bir
ayağını oluşturan iş sağlığı ve
güvenliği alanını, Topluluğun temel
sorumluluklarından biri olarak ele
alıyoruz. Bu kapsamda, iş sağlığı ve
güvenliği alanında en iyi standartlara
erişme motivasyonuyla hareket
ederek, çalışanlarımıza güvenli ve
sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyoruz.

İKLİM VE
ÇEVRE

Ayrıca bu alandaki hedeflerimizi
ve programlarımızı, etkileşimde
olduğumuz tüm paydaşlarımızı
kapsayacak şekilde belirliyoruz.
Eczacıbaşı Topluluğu’nda iş
sağlığı ve güvenliği konusu,
Sürdürülebilirlik Çalışma Takımı
çatısı altında yer alan İş Sağlığı ve
Güvenliği Çalışma Grubu aracılığıyla
yürütülür. Topluluk kuruluşlarının İş
Sağlığı ve Güvenliği ekiplerinden
birer temsilci ve kuruluş İSG
liderlerinin yer aldığı Çalışma Grubu,
kuruluşların İSG performansının
ve meslek hastalıklarının
izlenmesinden, raporlanmasından
ve iyileştirilmesinden sorumludur.
Bunun yanı sıra Grup, İSG alanında
mevcut ya da oluşabilecek krizlere
yönelik eylem planları oluşturur. İSG
alanındaki iyi uygulamaları takip eder,
bu uygulamaları Topluluk genelinde
paylaşır.
Eczacıbaşı Topluluğu olarak, tüm iş
süreçlerimizde sıfır kazaya ulaşmayı
ve meslek hastalığını en düşük
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seviyeye getirmeyi taahhüt ediyoruz.
Bu taahhüdümüz doğrultusunda, kaza
sıklık oranını büyük ölçüde düşürmeyi
hedefliyoruz. Topluluk kuruluşları için
kaza sıklık oranını 1’in altına indirene
kadar %10-%30 oranında azaltma
hedefi belirledik. Topluluk geneli
kaza sıklık oranı bir önceki seneye
kıyasla 0,98’den 1,24’e yükselmiştir. 21
yerleşkenin 11’inde kaza sıklık oranı 1’in
altındayken bu yerleşkelerin 6’sında
kayıp zamanlı kaza sayısı “0”dır.
İş kazalarının önlenmesi amacıyla
Topluluk genelinde “Ramak Kala”
ve “Tehlike Bildirimi” programlarını
yürütüyoruz. Topluluk kuruluşları,
belirli süreçlerde karşılaşılan risklerin
altını çizmek ve bunları azaltmak için
periyodik olarak iş başı eğitimleri
ve tek-nokta eğitim oturumları
gerçekleştiriyor. Kuruluşlarımızın
birçoğu, çalışanlarımızın ağır cisimleri
kaldırma ihtiyacını en aza indirmek
ve tamamen ortadan kaldırmak
için robotik ve pnömatik kaldırma
ekipmanlarına yatırım yapıyor.
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Kaza Sıklık Oranı
1,44

0,98

1,24

2018

2019

2020

Kaza Sıklık Oranı=(Kayıp Zamanlı Kaza
Sayısı*200.000)/(Çalışma saati)
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Topluluk Kuruluşları İSG Uygulamaları
Eczacıbaşı Topluluk
kuruluşları da kendi
içlerinde iş sağlığı ve
güvenliği alanında düzeltici
ve önleyici uygulamalar
gerçekleştiriyor ve faaliyet
gösterdikleri sektöre
özel farkındalık yaratan
projeler üretiyorlar. Tüm bu
çalışmaların ana hedefi ise
çalışanların bu konudaki
farkındalığını artırmak
ve ilgili alandaki riskleri
belirleyip önlemektir.

YAPI ÜRÜNLERİ
» Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Bozüyük
üretim tesisinde yer alan eğitim
salonunda, tipik İSG risklerinin
minyatür prototipleri sergileniyor.
İş güvenliği uzmanları, yeni
çalışanlara prototipler üzerinden
kişisel koruyucu ekipman
kullanmanın önemini ve nasıl
kullanılacağını anlatıyor. Eğitim
salonunda ayrıca, üretimde
bulunan makine ve tezgahlarda
güvenli çalışma, kaldırma ve
taşıma teknikleri uygulamalı
gösteriliyor.

» İSG kültürünü güçlendirmek ve
kişisel koruyucu ekipmanların
her zaman kullanılmasını,
güvenlik kurallarına uymanın
önemini hatırlatmak amacıyla
Bozüyük üretim kompleksinin
giriş koridorunda bir “İş Sağlığı
ve Güvenliği Farkındalık Tüneli”
bulunuyor.

TÜKETİM ÜRÜNLERİ
» Yapı Ürünleri, Toplam Üretken
Bakım (TPM) ve İSG faaliyetlerinin
bir parçası olarak Kiken Yochi
(Tehlike Tahmini) eğitimlerine
2020’de de devam etti. Yapı
Ürünleri’nde kazalara karışan
personel zorunlu İSG eğitimlerine
dahil edilirken, üretim sahasında
“Güvenlik Uyarısı Sistemi”
bulunuyor.

» VitrA Karo’da, aylık düzenlenen
İSG toplantıları ile meydana gelen
kazalar ele alınarak, kazanın
kök nedeni analiz ediliyor ve
gelecekte yaşanacak olası
kazaların önlenmesine yönelik
öneriler alınıyor.

» Yapı Ürünleri, çalışanların ağır
nesneleri kaldırmasını gerektiren
tüm görevleri kısa sürede
ortadan kaldırmak amacıyla, ağır
cisimleri kaldırmak için pnömatik
sistemlerin kullanımına 2020’de
de devam etti.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Üretim tesislerinde, Forklift
Komiteleri maddi hasarlı iş
kazalarını önlemek amaçlı Renkli
Kart uygulaması yürütülüyor.
Yalova üretim tesisinde 2 forklift
sebebiyle meydana gelen kaza
sayısı 2020’de %26,92 azaldı.
Tüketim Ürünleri üretim
tesislerinde; üretim makinalarının
kullanım güvenliğini, forkliftlerde
yapılan iyileştirmelerle sürüş
güvenliğini artıracak önlemler
alınmaya devam edildi.

DOĞAL KAYNAKLAR
Doğal kaynaklar alanında faaliyet
gösteren Esan yerleşkelerinde
işletme içerisinde hız takip sistemi,
personel servis izleme sistemi
ve İHA saha denetimleriyle saha
güvenliğinin artırılmasına yönelik
uygulamaların geliştirilmesine
devam edildi.
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Afetlere Hazırlık ve Destek
Doğal afetler, salgın hastalıklar ve
acil durumlara yönelik mücadele ve
müdahale yetkinliğimizi arttırarak,
hem oluşabilecek riskleri en aza
düşürmeyi hem de iş akışının
devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.
Bu kapsamda afetlere hazırlık ve
destek çalışmaları yürütüyoruz.
COVID-19 pandemi sürecinin en
başından itibaren; çalışanlarımızın,
ailelerinin ve paydaşlarımızın sağlığını
korumak adına yerel, ulusal ve
uluslararası sağlık kurumları tarafından
önerilen her türlü önlemi almaya
devam ediyoruz. Çalışan sağlığını
korumanın yanı sıra, özellikle kritik
mal ve hizmet üretiminde operasyonel
sürekliliği sağlamayı da toplumsal
sorumluluğumuzun bir parçası olarak
görüyoruz.

COVID-19 önlemleri kapsamında,

» Çalışma alanlarımızda güvenli
sosyal mesafeyi sağlayarak, iç ve
dış iletişimimizde uzaktan erişim
yöntemlerini teşvik ediyoruz.

» Sekiz kişiden fazla toplanmıyor,
toplantılarımızı ve eğitimlerimizi
uzaktan erişimle gerçekleştiriyoruz.

» Zorunlu olmayan tüm seyahatleri
erteliyoruz, gerekli durumlarda
seyahat öncesi ve sonrası en üst
seviyede güvenlik önemleri alıyoruz.

» Korunma yöntemleri ve yapılması
gerekenler konusunda çalışanlarımızı
sürekli biçimde en doğru
kaynaklardan bilgilendiriyoruz.

» Ofislerimizde ve üretim tesislerimizde
virüse karşı bireysel önlemlerin
alınmasını kolaylaştırıyor,
işimizin devamlılığını sağlarken,
çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini
en üst düzeyde gözetiyoruz.
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COVİD-19 İLE Mücadele Çalışmaları
» Sağlık ve tüketim ürünleri alanındaki

kuruluşlarımızda görev yapan
çalışanlarımız, salgınla mücadele için
başlatılan sağlık seferberliğindeki
sorumluluklarının bilinciyle,
ürünlerimizi topluma, sağlık
dünyasına kesintisiz sunmaya devam
ediyor. Bu tesislerimizde görev
yapanlar, üstün çaba ve özveriyle
toplumun ve tüm çalışanlarımızın
sağlıklı yaşamına katkıda bulunuyor.

» Yapı Ürünleri yerleşkelerinde sosyal

mesafe ve hijyen kurallarının, maske
kullanımının öneminin anlatıldığı
COVID-19 El Kitapçığı yayınlandı.
İşyeri hekimleri tarafından COVID-19
bilinçlendirme eğitimleri veriliyor.

» Tüketim Ürünleri Manisa ve Gebze

yerleşkelerinde, çalışanlara COVID-19
ile ilgili gelişmeler ve fabrikalarda
alınan önlemler hakkında
bilgilendirme eğitimleri veriliyor.

» Salgınla mücadelede görev yapan

sağlık çalışanlarımıza kapılarını
açan otellerin hijyen ürünleri
ihtiyaçlarını Selpak Professional
ve Maratem markalarımızla
destekliyoruz. Üretim tesislerimizin
bulunduğu bölgelerdeki sağlık
kuruluşlarına, ihtiyaç duydukları
malzemeler ve hijyen ürünlerimizle
destek oluyoruz.

» VitrA İnovasyon Merkezi’nin sahip

olduğu hızlı üretim imkanlarını,
öncelikle bölgedeki hastanelerin
medikal parça, araç ve gereç
ihtiyacını karşılamak üzere, 3
Boyutlu Destek Kolektif Üretim
Hareketi’nin de bir üyesi olarak
hizmete sunuyoruz. Merkezde,
yüz siperliği üretiminde aktif rol
oynayan çeşitli yaratım atölyelerine
ve topluluklara da sarf malzemesi
ve nakit destek sağlıyoruz.

» Koronavirüs ile mücadelenin ilk

günlerinden bu yana, ulusal ve
yerel makamların ürünlerimize olan
ihtiyaçlarını olanaklar dahilinde
karşılamaya çalışıyoruz. Bu
kapsamda, T.C. Cumhurbaşkanlığı
tarafından 65 yaş üstü
büyüklerimize kolonya dağıtımı için
başlatılan çalışmaya, 327 bin adet
kolonya bağışıyla katkı sağladık.

» COVID-19 salgınının yarattığı

problemlere yönelik sosyal,
psikolojik, ekonomik, lojistik ve
fiziksel çözümler üretmeyi amaçlayan
çevrimiçi hackathon, Coronathon
Türkiye’nin destekçisi olduk. 21-22
Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen
Coronathon Türkiye’de, 1.500’den
fazla katılımcı 120’nin üzerinde
mentor ile birebir görüşme ve destek
alma imkanı buldu. Yarışma sonunda
12 proje ödüllendirilerek, çevrimiçi

hızlandırma ve mentorluk desteği
almaya hak kazandı. Eczacıbaşı
Topluluğu olarak, maddi destek ve
mentorluk desteğimizin yanı sıra
iki projeye iş geliştirme desteği
sağlıyoruz.

» Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve

Netmarble ile birlikte başlattığımız
oyun fikri yarışması “Oyna Öğren”
hijyen eğitiminin dijital dünya
ve oyun teknolojileri ile yeniden
oluşturulmasını ve çocuklar ile
gençlerin temel hijyen kurallarını
eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor.
Oyun ajanslarına yönelik açılan
yarışmada, Eczacıbaşı Topluluğu
ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından
oluşturulacak jüri değerlendirmesi
sonucunda, kazanan ekiplere
40’ar bin TL geliştirme ve mentor
desteği sağlanacak ve fikirler oyuna
dönüşecek.
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İşyerinde Sağlık
ve Güvenlik Önlemleri
» Merkez ofislerimizde bu dönemde
geçtiğimiz evden çalışma
düzeninde, iş süreçlerimizi evimizin
güvenliğinde kesintiye uğramadan
sürdürmek için tüm dijital
platformları kullanmaya başladık.
Tüm iç toplantılarımızı ve dış
paydaşlarla iletişimimizi çevrimiçi
platformlara taşıdık. Pandemi
dönemi boyunca tüm işe alım ve
oryantasyon süreçlerimizi çevrimiçi
platformlar üzerinden gerekleştirdik.
Üretim tesisleri, servisler, çalışma
alanları, ortak alanlar ve hizmet
odalarındaki tüm yüzeylerin sürekli
dezenfekte edilmesi dahil olmak
üzere, yüksek düzeyde önlemlerle
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çalışmalarımız devam etti;
servislerde, yemekhanelerimizde ve
diğer ortak alanlarda yeni oturma
düzenlemeleri ile maske ve diğer
koruyucu ekipmanların zorunlu
kullanımı üstüne bilgilendirmeler
yapıldı.

» 1 Ocak 2021 itibariyle hayata

geçirmeyi planladığımız “Adresimiz
Farklı, Konumumuz Aynı” söylemimiz
çerçevesinde Türkiye’deki saha
satış kadrolarımızı uzaktan
çalışma düzenine geçirmek için
çalışmalarımızı tamamladık.
Bölgelerimizde bulunan ortak
ofisleri de çalışanlarımızın ihtiyaçları
dahilinde kullanımlarına açmayı
planlıyoruz. 2021’de, teknik
nedenlerle tamamen tesisten
yapılması zorunlu işler dışındaki tüm

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

işlerimizi mekandan bağımsız ya da
hibrit çalışma modellerinde yürütülür
hale getirmeyi hedefliyoruz.

Sürekli İletişim
Yalnızca en güvenilir kaynakları
kullanarak, çalışanlarımıza aşağıdaki
konularda sürekli güncellemeler
sağladık. Tüm farkındalık, önlem
iletişimlerini #BirlikteAşarız çatısı
altında gerçekleştirdik.

» İşyerinde, seyahatten veya bulaşıcı

olabilecek kişi veya cisimle temastan
sonra kendini korumaya yönelik
tedbirler,

» Sosyal mesafe, hijyen ve maske

kurallarına yönelik farkındalık artırıcı
paylaşımlar ve güncel uyarılar
doğrultusunda bilgilendirmeler,

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

» Yeni önlemler ve gelişmeler
(e-posta, SMS),

» Çalışanların ve ailelerinin boş
zamanlarında evde katılabilecekleri
aktivite ve etkinlikler için fikirler
paylaştık.
Eczacıbaşı çalışanları ve aileleri için
aşağıdakileri sağlayan çevrimiçi
hizmetler oluşturduk:

» Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı ile
doğru, güncel, hızlı bilgiye ve işyeri
sağlık birimlerimize erişim

» Psikolojik, hukuki ve sağlıklı
beslenme gibi birçok konuda
çalışanlarımıza 7/24 ücretsiz
danışmanlık
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İş Sürekliliği ve Dijitalleşme
Günümüzde teknolojik gelişmeler
ışığında ortaya çıkan yeni iş modelleri
ve beraberinde değişen iş yapış
anlayışının, işin sürekliliği üzerindeki
etkisi gittikçe artıyor. İş sürekliliğinin
sağlanmasında da yeni iş modellerinin
bir çıktısı olan dijitalleşme her geçen
gün önem kazanıyor. Kuruluşlar ana
hedefleri arasında dijitalleşmeye
yer vererek ve iş süreçlerinde dijital
araçları kullanarak rekabet gücünü
artırıyor. Eczacıbaşı olarak üst
yönetimden alt birimlere uzanan
yaygın bir sorumluluk anlayışıyla
bu değişimi yakından takip ediyor,
rekabet gücümüzü artırmak ve
Topluluğu geleceğe hazırlamak için
dijital dönüşümü öncelikli alanlarımız
arasında ele alıyoruz.
Topluluk olarak 2018’de
başlattığımız dijital dönüşüm
alanında, “Müşterilerimize ve iş
ortaklarımıza daha hızlı, inovatif ve
avantajlı çözümler sunmak, hızla
değişen taleplerine cevap vermek
ve yaşamlarına değer katmak”
vizyonuyla hareket ediyoruz.
Dijitalleşme süreci yönetimi,
Topluluk üst yönetiminde yer alan
Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü

tarafında yürütülüyor. Söz konusu
Koordinatörlük, her bir iş birimi için
öncelikli stratejileri belirleyerek,
projelerin içerdiği bir yol haritası
çiziyor.
Dijital dönüşüm projelerinde dört
alana odaklanıyoruz. İlk olarak,
tüketiciler için değer yaratmayı,
tüketici ihtiyaçlarına yönelik
doğru ürün ve hizmetler sunmayı
amaçlıyoruz. Örneğin, VitrA
V-Design uygulaması ile tüketiciler
web sitesi üzerinden kendilerine
uygun banyo tipini seçerek, uçtan
uca banyo tasarımı yapabiliyor ve
farklı alternatifleri karşılaştırma
imkânına sahip oluyor. Ayrıca, seçtiği
tasarımlardan sepet oluşturabiliyor
ve mağazalara ve anlaşmalı satış
noktalarına ellerinde hazır tasarımlarla
müracaat edebiliyor. Eczacıbaşı
Tüketim Ürünleri de iş ortaklarıyla olan
tüm etkileşimleri tek bir platformda
yönetiyor.
İkinci olarak, verilerden değer
yaratıyoruz. Değer zincirindeki her
halkadan veri toplamaya ve ona
anlam vermeye çalışıyoruz. Karar
alma süreçlerinde veriyi daha etkin
kullanmak için Veri Analitiği Komitesi,
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Endüstri 4.0 ve Dijital Pazarlama
Komiteleri kurduk. Değer zincirinin
tüm aşamaları boyunca veriyi
kullanan veri modelleme teknolojileri
ile kestirimci bakım, tahminleme ve
optimizasyon alanlarında projeler
yürütüyoruz. Eczacıbaşı Tüketim
Ürünleri Yalova ve Manisa kâğıt üretim
tesislerinin konverting bölümlerinde
devreye alınan nesnelerin interneti
(IoT) projesi “ConnecTissue”
ile kestirimci bakım altyapıları
oluşturuyor ve plansız duruşları
engelliyoruz. Böylelikle, makine
verimliliklerindeki artışa paralel olarak,
üretim ve bakım-onarım maliyetlerinin
azaldığını gözlemliyoruz.
“ConnecTissue” projesi, IDC Akıllı
Üretim Teknoloji Ödülleri’nde
“Üretimde IoT” kategorisinde birincilik
ödülünü kazandı.
Üçüncü olarak iş geliştirmeyi
önemsiyor, kurumsal girişim sermayesi
fonumuz Eczacıbaşı Momentum ile
güçlü potansiyele sahip girişimlere
yatırım yapıyor ve mevcut iş
alanlarımızın yeni ihtiyaçlarına yönelik
yeni iş modelleri geliştiriyoruz. 2020
sonu itibarıyla dört fon ve dört
doğrudan yatırım gerçekleştirdik.
Doğrudan yatırımlarımızdan biri,
finansal teknolojiler (fintech) girişimi
Figopara'dır. Figopara, tedarikçilerin
finansmana eriştikleri, rekabetçi
fiyatlarla finansmanı uygun bir
şekilde sağladıkları ve nakit akışlarını

İKLİM VE
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kontrol altına aldıkları tedarik zinciri
finansman sistemini dijitalleştiren bir
platform. Söz konusu süreçte güçlü
bir ekiple ortaklık kurduk, yerel ve
uluslararası yatırımcılarla birlikte
yatırım yaptık. 2021’de de Eczacıbaşı
Momentum'a kuruluşlarımızın
dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap veren
girişimlere yönelik yatırımlar için
kaynak ayırdık.
Dijital dönüşüm var olan iş yapış
şekillerini yeniden ele alarak kültürel
değişimi de beraberinde getiriyor. Biz
de Eczacıbaşı Topluluğu olarak dijital
dönüşüm odak alanlarımız arasında,
kültürel dönüşüme de odaklanarak,
risk almaktan ve hata yapmaktan
korkmayan bir kurum kültürü
oluşturmaya çalışıyoruz. Yüksek
getiri sağlayan dijital projelere katılan
çalışanları ödüllendiriyor, katma değer
yaratan projelerden elde edilen yıllık
kazancın yüzde 5’ini proje ekiplerinde
çalışanlarla paylaşıyoruz.

30 M $

2021 yılında da Eczacıbaşı
Momentum'a kuruluşlarımızın
dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap veren
girişimlere yönelik yatırımlar için 30
milyon ABD doları kaynak ayırdık.
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Pandeminin Dijital
Dönüşüme Etkisi

Sayılarla Dijitalleşme
ve Gelecek Hedefleri

Pandemi ve beraberinde gelen
sokağa çıkma yasağı, hızlı bir şekilde
geleneksel iş etkileşimlerini dijital
ortama aktarmamızı ve yeni çalışma
yöntemlerini denememizi gerektirdi.
2018'de hızlandırdığımız dijital
dönüşüm alanındaki çalışmalarımız,
hem yeni koşullara hızla uyum
sağlamamıza hem de çalışanlarımızın
sağlığını koruyarak işletmelerimizin
kesintisiz çalışmasına yardımcı oldu.

Geçtiğimiz yıl dijital araçlar ve
e-ticaret hayatımıza tahmin
ettiğimizden çok daha hızlı ve
yoğun bir şekilde girdi. Eczacıbaşı
olarak e-ticaretimiz 2,5 kat büyüdü
ve 2021'de de ikiye katlanmasını
bekliyoruz. Aynı şekilde dijital
pazarlamanın toplam pazarlama
bütçemizdeki payı önemli ölçüde
arttı ve 2021'de toplam pazarlama
bütçemizin yüzde 25'ini aşmasını
bekliyoruz. E-ticaretin toplam
satışların yüzde 4'ünü oluşturduğu
hızlı tüketim malları sektöründe bu
oranı ikiye katlamayı hedefliyoruz.
2021'de bilişim ve altyapıya
100 milyon TL, kuruluşlarımızın
dijitalleşme yol haritalarına göre
belirledikleri dijitalleşme projelerine
ise 50 milyon TL yatırım yapacağız.

Eczacıbaşı Online Sağlık Hattı ve
Online Hasta Takip uygulaması gibi
çalışan sağlığını korumaya yönelik
çok sayıda dijital uygulamayı çalışma
arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla
hızla geliştirdik. Ayrıca ev-ofis
uygulamalarımızı, her ofis çalışanının
uzun süre uzaktan çalışmasını
mümkün kılan kritik uygulamalarla
güçlendirdik. Dijital pazarlama,
depo ve lojistik süreçleri, e-ticaret
yetkinliğimizi artıran iş ortaklıkları,
üretim otomasyonu, veri mimarisi
ve altyapısı alanlarında sayısız
proje başlattık, tamamladık. Bu
projeler, kuruluşlarımızın tedarikçiler,
iş ortakları ve tüketicilerle
etkileşimlerini sürdürmelerini,
lojistik süreçlerini gerektiği gibi
revize etmelerini ve kritik ürünlerin
üretkenliğini ve üretim çıktılarını
artırmalarını sağlamada büyük bir
öneme sahip.

100 M TL

2021'de bilişim ve altyapıya
100 milyon TL, kuruluşlarımızın
dijitalleşme yol haritalarına göre
belirledikleri dijitalleşme projelerine
ise 50 milyon TL yatırım yapacağız.
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Türkiye’de Dijital Dönüşüm

Eczacıbaşı Topluluğunda Dijital Dönüşüm

Türkiye'nin dijital dönüşüm notu
2020'de

Yıllık yatırımlar:

2021 Hedefleri:
Dijital pazarlamanın payını

bilişim ve altyapı,

% 'in üzerine çıkarmak,
e-ticaret satışlarını ikiye
katlamak.

3,06'dan 5,0'a yükseldi.

*Türkiye Bilişim Sanayicileri
Derneği (TÜBİSAD)
Dijital reklam harcamaları

39 atıp 7,5 milyar TL'ye

%

yükselerek medya reklam
harcamalarındaki toplam payını

52'ye

%

çıkardı.

Webrazzi, 2020 Tahmini Medya ve
Reklam Yatırımları Raporu
e-Ticaret 2020'de

66
226 milyar TL'ye
%66'sını

% artarak
ulaşırken, bu tutarın

perakende satışlar
oluşturdu. e-Ticaretin toplam ticari
işlemler içindeki payı 2020’de
%9,8'den

15,7'ye

%

yükseldi.

*Ticaret Bakanlığı

100 milyon TL
50 milyon TL

dijital dönüşüm yol
haritası projeleri.
2020'de e-Ticaret satışları

2,5

kat arttı;

2020 yılında Eczacıbaşı
Topluluğu'nun dijital
olgunluk seviyesi

3,7/5'ten 3,9/5'e
yükseldi.

25

2021 Bütçesi:
2021 yılında teknoloji ve
dijitalleşme yatırımları için

150 milyon TL,

girişim ve fon yatırımları
için Eczacıbaşı
Momentum'a

30 M $.
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ORTAK ÇALIŞMALAR

SINERJI & KOORDINASYON

YETKINLIK GELIŞIMI

ÇEVIK KÜLTÜRE GEÇIŞ

Dijital pazarlama, Endüstri 4.0 ve veri
analitiği gibi ortak dijital yetkinlik
gerektiren konular, farklı iş birimlerinden
ilgili alanlarda çalışanların görev aldığı
komiteler aracılığıyla takip ediliyor.
Söz konusu Komiteler, bu alanlardaki
gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip
ederek Topluluğa kazandırmayı, içerdeki
iyi uygulamaları ise diğer kuruluşlarla
paylaşmayı hedefliyor.

Deneyim paylaşım günleri ile
kuruluşlar ve departmanlar arası
sinerji sağlıyoruz. Tüm odak alanlarına
değinilen Dijitaliz etkinliğinin yanı sıra
dijital pazarlama, endüstri 4.0, dijital
finans, dijital İK alanlarında etkinlikler
yürütüyoruz. Bu sayede çalışanlarımıza
Topluluk içi ve dışı uygulama
örneklerini dinleme ve birlikte
değerlendirme fırsatı sunuyoruz.

Çalışanların dijital yetkinliklerini
artırmak üzere dijital eğitim
müfredatını uyguluyoruz. Farklı
iş birimlerine “Agile” (çevik)
eğitimleri düzenleyerek, farklı
iş yapış şekilleri ve yöntemleri
konusunda çalışanlarımızı
cesaretlendiriyoruz.

Yazılım sistemlerini etkili bir
şekilde kullanmak amacıyla
dünya çapında geliştirilen
çevik metodolojisini Topluluk
bünyesinde yürütülen birçok
projede kullanıyoruz.

İnovasyon
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Yeni ve daha ileri yöntemleri
göze alabilenlerin başarıyı
yakalayacağını ifade
eden kurucumuz Nejat F.
Eczacıbaşı, neredeyse bir
asır öncesinden inovasyonun
önemine değinmiştir.
Biz de o günden bugüne
inovasyon faaliyetlerini
Topluluğumuzun odağında
tutuyoruz.
Bu kapsamda gelecek nesiller için
sürdürülebilir bir değer üretmek,
müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve
beklentilerini karşılamak, faaliyet
gösterdiğimiz alanlarda rekabet
gücümüzü arttırmak için yeni
teknolojilere ve yeni uygulamalara
yatırım yapıyoruz.
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Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon Stratejisi
Eczacıbaşı Topluluğu olarak
sürdürülebilirliğin unsurlarından
biri olan inovasyonu, en temel
hedeflerimizden biri olarak görüyor,
inovasyona ilişkin çalışmaları etkili ve
sistemli şekilde tüm süreçlerimizde
uyguluyoruz. Başarılı inovasyonun,
yaşam alışkanlıklarını herkesin
faydasına dönüştüren, insan odaklı
ve sürdürülebilir çözümler yaratmak
olduğu inancıyla hareket ediyoruz.
Bu doğrultuda, süreçlerimizi
çevresel etkimizi en aza indirecek
şekilde iyileştiriyor, paydaşlarımızı
da süreçlerimize dahil ederek, nihai
tüketiciye en büyük değeri yaratacak
ürün ve hizmetleri sunmak için
çalışıyoruz.

HEDEFİMİZ ÖZDEN
DOĞAN İNOVASYON İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI!
İnovasyon çalışmaları topluluğumuzda
doğrudan Grup CEO’ya bağlı
olup, İnovasyon ve Girişimcilik
Koordinatörlüğü tarafından
yürütülmektedir. “Gelecek stratejisi”
olarak gördüğümüz inovasyonu bir
ekosistem içerisinde, ortak amaçlara
uygun katılımcı ve kapsayıcı bir
anlayışla inşa ediyoruz.
Eczacıbaşı’na özgü inovasyon söylemi
ışığında, aksiyon alanlarımız; söylemin
adaptasyonu, kültür, liderlik, yönetim
alışkanlıkları ve ekosistem başlıkları
altında belirlenmektedir.
İnovasyon çalışmaları sonucunda,
kuruluşlar çevresel etkileri azaltılmış
ve toplumsal faydaları geliştirilmiş
ürün ve hizmetleri, sorumlu pazarlama
prensipleri dahilinde pazara sunar
ve eko etiketleme faaliyetleri
gerçekleştirir.

Topluluğumuzda inovasyonun
vazgeçilmez bir parçası olan
girişimciliği, kurum içinde ve dış
ekosistemde ayni ve nakdi kaynaklarla
destekliyor, özümüzde var olan
“Girişimcilik özgüveni”, “İş birliği
becerisi” ve “Hata yapma cesareti” ile
güçlendiriyoruz.

FİGOPARA
Figopara finansal teknolojiler
alanında faaliyet gösteren bir şirkettir.
Figopara’nın faaliyet alanı tedarikçi
finansmanını dijitalize etmektir.
Böylece tedarikçilerin finansmana
erişimini arttırmakta ve bu süreci
tedarikçiler için kolay ve hızlı hale
getirmektedir. Eczacıbaşı Momentum
üzerinden bu şirketin yatırımcısı
durumundayız. Eczacıbaşı Topluluğu
olarak Figopara’nın çözümlerini
tedarikçilerimizin kullanımına açtık
ve onların nakit akışlarını daha iyi
yönetmelerini sağladık.
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İnovasyon ve Girişimcilik
İnovasyonu Destekleyen
Bir Kurum Kültürü Yaratmak
İnovasyon, kuruluşların hata yapma
cesaretine, girişimci bir ruha,
güçlü iç ve dış ekip çalışmasına,
çevikliğe ve müşteri odaklılığa sahip
olmasını gerektirir. Bu niteliklerin
geliştirilmesi önceliklerimizden
olup inovasyon çalışmaları Topluluk
bünyesinde İnovasyon ve Girişimcilik
Koordinatörlüğü tarafından
yürütülmektedir.
2019’da “yaşam alışkanlıklarını
herkesin faydasına dönüştüren yeni
çözümler” şeklinde tanımladığımız

inovasyonun kurum kültürümüzün
bir parçası olması için 2020’de
inovasyonun pratik etkilerine
odaklanan faaliyet ve projeler
gerçekleştirdik.
Raporlama döneminde bu konuya
ilişkin temel çalışmalarımızdan
biri, kuruluşlarımızın Topluluk
genelindeki inovasyon söylemini
kendi ihtiyaç ve misyonları
doğrultusunda adapte etmelerine
yardımcı olmaktı. Gerçekleştirilen
bir dizi “beyin fırtınası oturumları”
kapsamında, kuruluşlardan
inovasyon ifadesinin kendi işlerindeki
anlamını düşünmelerini, mevcut

operasyonlarının ve kararlarının
Topluluğun temel amacını nasıl
yansıttığını incelemelerini ve
gelecekteki rolleri üzerinde
düşünmelerini istedik. Eczacıbaşı
Topluluğu'nda aynı zamanda sorulara
değer veren, çalışanlarımızı daha
çok ve daha iyi soru sormaya teşvik
eden bir kurum kültürü oluşturmayı
hedefliyoruz. Bu doğrultuda “soru
fırtınaları atölyeleri” gerçekleştirerek
inovasyonu teşvik edecek soruların
oluşması için alanlar yarattık.
Bu alandaki bir diğer çalışmamız
ise, her kuruluşun inovasyon
performansını güçlendirmek için

temel performans göstergelerini
(KPI'lar) belirlemek oldu. Topluluk
temsilcilerimiz, inovasyon ekiplerimiz
ve üst düzey yöneticilerimiz ile
inovasyon faaliyetlerini izlemek üzere
düzenli olarak bir araya gelecekleri
İnovasyon Danışma Kurulları kurduk.
Fikir ve deneyimleri paylaşmak ve
ortak projeler üzerinde düşünmek
için İnovasyon ve Ar-Ge Lider
Toplantıları'nı başlattık.
2021’de de inovasyon kültür
ve ortamımızı güçlendirecek
projelerimizin sayısını arttırmayı
hedefledik.
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Eczacıbaşı
İnovasyon Ödülleri
En önemli inovasyon süreçlerimizden
biri, Topluluk genelinde inovasyonu
teşvik etmek amacıyla 1999’da
hayata geçirdiğimiz Eczacıbaşı
İnovasyon Ödülleri'dir. Bununla
birlikte, yeni inovasyon söylemimiz,
tüm inovasyon süreçlerimizi gözden
geçirip güncellemek için yeni bir
fırsat yarattı ve ödül sürecimizi
Eczacıbaşı’na özgü inovasyon
söyleminin yaygınlaştırılmasını ve
inovasyona dair yeni potansiyel
alanların keşfedilmesini sağlayacak
şekilde, inovasyon yaklaşımımızı
ve süreçte kazanım odaklılığı
öne çıkararak yeniden tasarladık.
Topluluk çalışanlarının katılımı
ve akademisyenlerin desteği ile
kategorilerimizi, kriterlerimizi ve
puanlama sistemimizi revize ettik.
Hem çalışanların erişimini artırmak
hem de odağı ödüllerden inovasyon
sürecine katılmanın ortak başarısına
kaydırmak için tüm ödül sürecini
çevrimiçi hale getirdik.
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Kurum İçi Girişimcilik
Çok disiplinli ve sinerjik bir çalışma
ortamını işbirliği fırsatlarıyla
birleştirerek Topluluğumuzun tüm
potansiyelini açığa çıkarabileceğimize
inanıyoruz. Mevcut işlerimizi
güçlendirmek ve gelecekteki işlerin
gelişimini teşvik etmek için kurum
içi girişimciliği önemsiyor, bu
kapsamda hiyerarşiden bağımsız
alanlar yaratıyor ve bu alanlara fon
tahsis ediyoruz. Bu alanların çalışma
kültürümüzü çevik kılmasını, esnekliğe
dönüşümünü hızlandırmasını ve
liderlik becerilerinin gelişimine katkıda
bulunmasını bekliyoruz.
Tasarım odaklı düşünme metodolojileri
ile çalışanlarımızın proje geliştirme
becerilerini güçlendirmeleri ve yeni
alanlar geliştirmeleri için fırsatlar
yaratıyoruz. 2020’de, her Topluluk
çalışanına mevcut fonksiyon veya

görevlerinin dışında kalan bir ihtiyaç
veya sorunu düşünme, çözüm
geliştirme ve kuruluş kaynaklarını
kullanarak değer yaratma fırsatı sunan
“15. Kural” Projesi’ni başlattık.
Pandemi krizi ile inovasyonun
bir “gündem” değil, hayatın
vazgeçilmez bir parçası olduğu
hatırlandı ve İnovasyon ve Girişimcilik

Koordinatörlüğü çatısı altında
atılacak adımlar gözden geçirildi.
Toplumsal desteklerin yanı sıra,
yenilikçi çözüm ve iş modellerinin
keşfedilmesi için uygun ortam
yaratıldı.
Pandemi süresince toplumun
hızla hayatına aldığı, bireysel
alışkanlık ve seçimlerin topluma
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#ozfarkindalik

etkisini özümseten “14 Kural”ın
farkındalığı ile projemizin temelini
oluşturan şu soru ortaya atıldı: Bu
14 Kural’ın ötesinde bir adım atsak,
Eczacıbaşı Topluluğu olarak herkesin
faydasına bu süreci kolaylaştıracak
bir kural daha ekleseydik bu
kural ne olurdu? “15. Kural” adını
verdiğimiz projede, Eczacıbaşı
Topluluğu’ndan başlayarak; tüm
toplumu yaşadığımız kriz anında
alışkanlıkları dönüştürecek ve
ortak yaşamı gelecekte daha güçlü
kılacak çözümlere imza atmayı
ve bu çözümlerin ilk önce yeni
alışkanlıklara, uzun vadede ise yeni
ortak yaşam normlarına dönüşmesini
hedefledik.
Proje kapsamında tüm Eczacıbaşı
Topluluğu çalışanları “15. Kural”
üzerinde birlikte düşünmeye ve
fikir geliştirmeye davet edildi. Dört
gün içinde 180’in üzerinde paylaşım
alındı. En çok tekrarlanan paylaşımlar
değerlendirilerek “öz farkındalık,
empati ve paylaşım, bilinçli tüketim
ve değişime adaptasyon” başlıklı dört
ana odak alan oluşturuldu. Fikirleri bu
dört odak alanda birleştirecek dört
soru ile ikinci adıma geçildi:

“İnsanların günlük yaşam
alışkanlıklarında bireysel
gelişimlerine dair öz
farkındalıklarını nasıl
artırabiliriz?”

#empativepaylasim
“İnsanların günlük yaşam
alışkanlıklarında empati ve
paylaşım odaklı seçimlerin
sayısını nasıl artırabiliriz?”

#bilinclituketim
“İnsanların günlük
yaşamlarındaki ihtiyaç
fazlasını fark ederek bilinçli
tüketimi kalıcı bir alışkanlığa
dönüştürmesini nasıl
sağlayabiliriz?”

#degisimeadaptasyon
“İnsanların günlük yaşam
alışkanlıklarının değişen
dünyaya adaptasyonunu ürün,
hizmet ve iş modellerimizle
nasıl hızlandırabiliriz?”

FIRSAT
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15. Kural projesinin ikinci adımında,
bu yaşam alışkanlıklarını kalıcı
hale getirecek inovatif çözümlerin
girişimcilik metodolojileri ile hayata
geçirilmesi süreci başladı. Bu süreçte,
dört farklı çalışma grubu ile sekiz
haftalık kurum içi girişimcilik programı
aşamalarından (Keşif Süreci -Pazar &
Müşteri Fizibilitesi, Fikir Üretimi, Fikir
Geliştirme-Çözüm & Organizasyon
Fizibilitesi ve Üst Yönetim Sunumu)
geçildi. Keşif sürecinde belirlenen
hedef kitleler ile problem görüşmeleri
yapıldı. Haftalık mentorluk
seanslarında bu görüşmelerden
elde edilen öğrenimler paylaşılarak
ihtiyaçlar üzerine tartışıldı.
Bir sonraki aşama olan fikir
üretimi çalıştayında “Tasarım
Odaklı Düşünme” ve “Sistematik
Düşünme Teknikleri” yardımıyla
toplam 85 fikir ortaya çıkarıldı
ve programdaki Eczacıbaşılıların
seçimleri doğrultusunda dokuz iş
fikri ile yola devam edildi. Sağlıklı
yaşam ve hijyen konularına bütünsel
bakış getiren çözümleri, yeni normal
ile müşteri beklentilerini karşılayan
yenilikçi sistemleri, bireylerin iş ve özel
yaşam dengesi ile birlikte öz gelişim
ve farkındalıklarını artıran uygulama
fikirleri öne çıktı.

İNOVASYON
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İnovasyon söylemimizde ifade
ettiğimiz gibi “Yaşam alışkanlıklarını
herkesin faydasına dönüştüren yeni
çözümleri” topluma kazandırmanın
motivasyonu ile çalışan 15. Kural proje
takımları, gerçekleşen üst yönetim
sunumunda iş fikirlerinin toplumsal
fayda ve finansal etkilerini “iş modeli”
çerçevesinde anlatma fırsatı elde ettiler.
Sürecin sonunda, takımların ortaya
çıkardığı inovasyon projeleri Eczacıbaşı
Topluluğu içinde değer yaratacağı gibi,
stratejik uygunluk ve ortak kararlar
doğrultusunda, yollarına birer girişime
evrilerek devam edebilecekleri paylaşıldı.
Topluluk üst yönetimi jürileri ile
gerçekleştirilen değerlendirmeler
sonunda üç proje “iş modeli ve pilot
geliştirme” aşamasına geçti. Bu üç
projeden biri hijyen konusunda çözüm
geliştirmekte olup Topluluk içindeki
“Temassız Tuvalet Deneyimi İş Modeli”
projesi ile birleşerek yoluna devam
etti. Diğer ikisi ise bilinçli tüketim
odağında ve alışkanlıkları dönüştüren
platform oluşturma hedefiyle girişimcilik
yolculuğunu sürdürdü.
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Kurum içi girişimcilerimizden biri,
ikinci aşama olan “İş Modeli ve Pilot
Uygulama” çalışmalarında çözüm
pazar uyumu konusundaki bulguları
“smart fail/akıllı hata” ile sonuçlandırıp
tüm öğrenimlerini sunarak bu
yolculuğu sonlandırdı.
Bir kurum içi girişimci takımı ise,
sonraki aşama olan “Ölçeklenme”
fazına geçerek, Topluluk dışında
bir inisiyatifle, Eczacıbaşı’nın ayni
ve nakdi destekleriyle yolculuğuna
devam etmekte. “Ecomercek” adıyla
çalışmalarına devam bu takım;
bilinçli tüketim odağından doğan,
tüketim alışkanlıklarını dönüştüren bir
platformdur.
15. Kural projesi, Toplulukta kurum içi
girişimciliğin başlangıcı ve inovasyon
kültürünün güçlenmesi adına önemli
bir adım, bireysel ve kurumsal
yeteneklerin geliştirilmesi için ise
önemli bir araç olmuştur.

İKLİM VE
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Girişimcilerle İş Birlikleri
Eczacıbaşı Topluluğu olarak, kazankazan çözümlerinde ortak paydada
buluşabilmek için Topluluk kuruluşları
ile girişimcilik ekosistemi arasında bağ
kurmaya çalışıyoruz. Hem gelecek
vaat eden girişimleri destekleyen
hem de iş hedeflerimize daha etkin
bir şekilde ulaşmamıza yardımcı
olan iş birliklerini teşvik ediyoruz.
2020’de kuruluşlarımızın odak
alanına girecek problemler üzerinde
çalışan inisiyatifleri bulmak amacıyla
girişimcilik dünyasını inceleyerek,
bu inisiyatiflerin kuruluşlarımızla
tanışmaları ve kuruluşlarımıza özel
çözümler sunmaları için demo günleri
düzenledik.
Demo günlerinin yanı sıra Türk
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(TÜSİAD), Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı (TTGV), Startups Watch,
Endeavor Türkiye ve Keiretsu Forumu
gibi girişimcilik destek programları
olan farklı kurumlarla ortak
programlar ve ortaklıklar geliştirdik.
Bu kuruluşların düzenlediği demo
günlerine katılıyor ve maddi destek
sağlıyoruz.
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VitrA İnovasyon Merkezi
Tasarım ve teknolojinin
gücünden yararlanıyoruz
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin Ar-Ge
çalışmalarına yaptığı yatırımların en
ileri noktası olan VitrA İnovasyon
Merkezi'nde insan odaklı problemlere
inovatif çözümler bulmaya çalışıyor ve
böylece banyoda yaşam alışkanlıklarını
değiştirmeyi amaçlıyoruz. VitrA
İnovasyon Merkezi’nde, banyoda daha
önce yaşanmamış deneyimler yaratarak
hayatı dönüştürüyoruz. Ürünlerimiz
her gün dünyadaki milyonlarca insanın
hayatına dokunuyor. Bu sadece büyük
bir ayrıcalık değil, aynı zamanda büyük
bir sorumluluk! Bu sebeple tasarım
ve teknolojiyi harmanlayarak yalnızca
kullanıcıların konforunu arttırmayı
değil, hizmet ettiğimiz toplumların
hijyen ve sağlık ihtiyaçlarına cevap
vermeyi ve kaynak kullanımını
azaltmayı hedefliyoruz.
VitrA İnovasyon Merkezi’nde banyoda
sağlık, sürdürülebilirlik ve akıllı
teknolojiler alanında yoğun çalışmalar
gerçekleştiriyoruz . Özellikle yeni
malzemeler başlığında yürüttüğümüz
çalışmalarda sürdürülebilirlik konusunu
gündemimizde tutuyor, bir malzeme
radikal biçimde değiştirilecekse
mutlaka yaşam döngüsü analizini
yapıyoruz.

Pandemi bittikten sonra, bu
dönemde kazandığımız pek çok
hijyen alışkanlığını terk ederek eski
alışkanlıklarımıza geri döneceğiz.
Bu yüzden önemli olan kişilerde
kalıcı davranış değişiklikleri
yaratmak. Bunu da yeni ve kalıcı
çözümlerle sağlayabiliriz. VitrA
olarak banyoda hijyen konusunda
yaptığımız araştırmalarda karşımıza
çıkan dört önemli risk unsuru var:
insan dışkısında bulunan patojenleri
taşıyan su damlacıklarının sifon
işlemiyle birlikte etrafa saçılması,
kontamine olmuş nesne ve yüzeylerle
doğrudan temas edilmesi, yetersiz
kişisel hijyen alışkanlıkları ve nemli
ve az ışık alan banyolarda, yeterince
hijyen uygulaması yapılmaması.
Biz burisk unsurlarını ortadan
kaldırmak için çalışmaya uzun
yıllar önce başladık. Bugün gerek
malzeme teknolojileriyle gerek suyun
akışı ile ilgili çalışmalarımızla ve
özellikle de temassız ürünlerimizle,
banyolarda hijyeni artırmaya yönelik
inovatif çözümler sunuyoruz.
Özellikle kamusal alanlarda
bulaş riskini azaltmaya yönelik,
hiçbir yere dokunmadan tuvaleti
kullanıp çıkabileceğimiz akıllı
banyo teknolojilerini geliştirerek
ticarileştirdik.
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Hatta toplumumuzun sahip olduğu iyi
öz-bakım uygulamalarını Avrupa’da
yaygınlaştırmak için girişimlerde
bulunuyoruz. Şu anda hijyen bariyerini
korumaya yardımcı, patenti bize ait
teknolojilerden oluşan 20’den fazla
teknolojimiz bulunuyor.
VitrA İnovasyon Merkezi’nde, özellikle
sürdürülebilir kalkınma amaçlarına
destek veren birçok yeni proje ve
program yürütüyoruz. ODTÜ ile
birlikte 65 yaş üstü kullanıcıların
banyo ortamındaki kullanım
alışkanlıkları ile beklentilerini tespit
etmek amacıyla “Age Agnostics
Araştırma Projesi” hayata geçirdik.
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından
olan “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”
amacına hizmet edecek bu proje
ile 65 yaş üstü kullanıcıların kendi
kendine yetebilecek şekilde
kullanacakları ürünler/hizmetler
geliştirmeyi hedefliyoruz. Özel
sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle
yenilik ağları oluşturarak, katma
değeri yüksek ürün veya ürün grubu
geliştirmek amacıyla oluşturulan
TÜBİTAK Sanayi ve Yenilik Ağ
Mekanizmaları Programı’na (SAYEM)
başvurusunu yaptığımız projemiz,
2020’de kabul edildi. Arçelik
liderliğinde “Akıllı Ev” kapsamında
başvurusu yapılan ilgili programa
“Hijyenik Akıllı Banyo” konu
başlığındaki projelerimizle dahil olduk.
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VitrA İnovasyon Merkezi’nde ayrıca
yenilikçi proje fikirlerini biriktirdiğimiz
bir proje havuzu bulunuyor. Proje
havuzuna dahil edilen fikirler 28
farklı kriter üzerinden değerlendirilip
puanlanıyor. Bu kriterlerden biri
de sürdürülebilirlik.. Bir projenin
sürdürülebilirliğe etkisi daha fikir
aşamasındayken puanlanıyor ve
izleniyor.
Dünyanın en büyük kurumsal
sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN
Global Compact (GC) 2017’den beri
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
(SKA) Öncülerini seçmekte. UN Global
Compact Türkiye 2020’de ilk kez
katılacağı yarışma için Eczacıbaşı Yapı
Gereçleri İnovasyon Direktörü Boğaç
Şimşir’i “VitrA İnovasyon Merkezi’nde
kamusal alanlar için geliştirilen
hijyenik tuvalet projesi ile “2020
Türkiye SKA Öncüsü” seçti.
VitrA İnovasyon Merkezi’nde kullanıcı
odaklı, yaratıcı bir inovasyon kültürü
yaratmak ve Merkezi bir çekim
merkezi haline getirmek amacıyla
2018’de başlattığımız Day After
Tomorrow (DAT) projesi kapsamında
gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları
yaygınlaştırmak, yeni normale uyum
sağlamak adına 2020’de yeni bir ekip
kurduk ve 2. faz çalışmalarını başlattık.
Projemizin ilk fazını DAT 1.0 olarak
adlandırmıştık. Bu fazı da DAT 2.0
olarak adlandırdık.

İŞ EMNİYETİ VE
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DAT 1.0’da hayata geçirdiğimiz
aksiyonlar:

» VitrA İnovasyon Merkezi çalışanları

arasında kısa ve güçlü konuşmalar
ile fikirleri yaymak, fikirleri
erişilebilir kılıp, sohbeti teşvik
etmek için ViTalks. VitrA İnovasyon
Merkezi içinde insan odaklı bir
problemin tanımından hareketle
fikir geliştirmeyi yaygınlaştırmak
için Vi Challenge. Vi Challenge
01’in, ana teması sürdürülebilirlik
olarak belirlendi. “Banyoda
Sürdürülebilirlik” ve “İnovasyon
Merkezi İçin Sürdürülebilirlik”
temalarında, çalışanlar 16 fikir
geliştirdi. “En İyi Çevresel Etki Fikri”,
“En İyi Çevreci Ürün Fikri” ve “En İyi
Sosyal Etki Fikri” kategorilerindeki
en yüksek puanı alan üç fikir
desteklenmeye layık görüldü.

» VitrA İnovasyon Merkezi ile

üniversite öğrencileri arasındaki
iletişimi her iki tarafın da yararına
olacak şekilde arttırmaktır için Vi
Kampüs Elçileri Programı. ESTÜ,
ESOGÜ, İTÜ, ODTÜ ve TOBB
Üniversitelerinden seçtiğimiz
Kampüs Elçilerimiz ile yıl boyunca
bir araya geldik.

» VitrA İnovasyon Merkezi’ndeki

kültür kodunun iç ve dış paydaşlarla
olan ilişkilere yansımasını netleştiren
sosyal kontratımız olan Code of
Conduct.
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DAT 2.0’da hayata geçirdiğimiz
aksiyonlar:

» VitrA İnovasyon Merkezi değerlerini
görünür kılmak ve değerler ile
ilişkili davranışları tetiklemek için Vi
İşaretleri.

» Başarı yolunda hatalarımızı

kucaklamaktan çekinmediğimiz
ve hataları öğrenme fırsatı olarak
gördüğümüz Nasıl Batırdım
Söyleşileri.

» Geçmiş projelerde birlikte

çalışmış tüm kişilerin, birbiri ile
ilişkilendirildiği bir ağ oluşturmak
için İş Birliği Ağı Projesi.

» Bize özel, farklılaşmış inovasyon

ve mühendislik algısını, radarına
girdiğimiz kitle ile paylaşmak için
VitrA İnovasyon Merkezi Sosyal
Medya Hesabı.

» Yaşam alışkanlıklarını sık sık

sorgulayan, daha az tüketen ve
çevreye daha duyarlı olmak için Yeşil
Ofis programı. WWF Türkiye işbirliği
ile Yeşil Ofis sertifikası almaya hak
kazandık.

Tüm bu çalışmalar tamamlandığında
kullanıcı odaklı ve yaratıcı bir
inovasyon kültürü yaratmış ve VitrA
İnovasyon Merkezini bir çekim merkezi
haline getirmiş olmayı hedefliyoruz.
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Yapı Ürünlerine Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu ve
bünyesindeki markalar, çevresel
etkisi düşük ürünlerin geliştirilmesi
ve sertifikalandırılması için ulusal ve
uluslararası uygulamaları takip ederek
hayata geçiriyor. Bu kapsamda, ürün
ve hizmetlerin yaşam döngüleri
boyunca çevre performansını şeffaf
ve karşılaştırılabilir bir biçimde
tanımlayan Çevresel Ürün Beyanı
(EPD) ve gönüllülük esasına dayalı
AB Eko-etiketi gibi sertifikaları alarak,
müşterilerimize çevreye duyarlı
ürünleri seçme fırsatı sağlıyoruz.
VitrA ve Artema markalarımız ise;
ekolojik ayak izi düşük ürünleriyle
LEED, BREEAM ve DGNB yeşil bina
değerlendirme sistemleri kapsamındaki
projelerde binalara puan kazandırarak,
projelerin bu sertifikaları elde etmesine
katkıda bulunuyor.

VitrA Temassız
Klozet Kapağı
El değmeden hijyen ürünlerinden
VitrA Temassız Klozet Kapağı
sayesinde sifon yapıldığında, insan
dışkısında bulunan patojenlerin
ortama yayılması önlenmiş olur. VitrA
Temassız Klozet Kapağı kapandıktan
sonra sifon otomatik yıkama yapar.
Zararlı biyoaerosollerin solunma ve
yüzeye bulaşma riski önlenir. Sonraki
kullanıcı için yıkama yapılmış klozet
alanı garantisi sağlanır.

VitrA Temassız Taharet
El değmeden hijyen ürünlerinden bir
diğeri ise Vitra Temassız Taharettir. Bu
ürün sayesinde kullanıcının kontamine
olmuş yüzeye teması önlenerek daha
hijyenik bir banyo ortamı sağlanır.

Jet Hızlandırıcılı Hava
Bariyerli Klozet
Tesisat suyunun korunması
birçok Avrupa ülkesi için yasal
bir zorunluluk olmanın yanı sıra
tüketicilerin ve daha genel bir
yaklaşımla toplumun sağlığının

korunması anlamına gelmektedir.
VitrA İnovasyon Merkezi’nin
geliştirdiği Jet Hızlandırıcılı Hava
Bariyerli Klozet projesi sayesinde
taharet özellikli klozetlerde suyun
ters akış yaparak tesisat suyunu
kirletmesi engellenmiştir. Ürün bu
özelliği sayesinde, yurt dışı pazarda
satış olanağı sağlayan, EN1717,
DWGW W540, DIN EN 13079 onay
sertifikalarına sahiptir.

Vitrus:
Inovatif tasarımıyla fark yaratan yeni
Vitrus cam rezervuar; çift kademeli
fonksiyonlarıyla 2,5/4L ve 3/6 litre
alternatiflerle %70’e varan su tasarrufu
sağlıyor. Tadilata gerek kalmadan
kolay kuruluyor ve öne doğru açılan
geniş kapak sayesinde arıza halinde
kolay müdahale edilebiliyor.

VitrA Pro GR
(750-1740-02):
VitrA tasarım ve teknoloji
yaklaşımlarının şekillendirdiği VitrA
Pro Fotoselli Kumanda Panelleri, uzun
ömürlü oluşu ve güvenli kullanım
özelliklerinin dışında, şık tasarımıyla da
öne çıkıyor. Yeni akıllı sensor teknolojisi
ile kullanım süresine göre su tasarrufu
yapmanıza yardımcı oluyor.
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V-Care Akıllı Panel
V-Care Akıllı Panel, kolay
temizlenebilen ve dayanıklı, parlak
siyah bir cam yüzeye sahiptir. Akıllı
sensörleri, fonksiyonları ve özel
algoritmaları sayesinde klozetinizin
temizliğine ve çevreye değer verir.
Mobil uygulama, kişisel tercihleri
kaydeder ve işletmeler için daha
verimli ve ekonomik kullanım amacıyla
uzaktan denetleme imkanı verir.
V-Care Akıllı Panel, sürdürebilirliği
desteklemek için kullanıcıya
yıkamadaki su kullanımı konusunda
farkındalığını artıracak raporlar sunar.
Bölgesel su ve elektrik kesintileri
gibi yerel haberleri ulaştırarak
kullanıcıların önlem almalarını
sağlar. Tanı algoritmaları arızaları
önceden tahmin ederek beklenmedik
durumlarla karşılaşmayı önler. Entegre
yedek elektrik ünitesi ise, elektrik
kesintilerinde klozetin on kereye kadar
kullanılmasını sağlar.
VitrA Karo; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından verilen Çevre
Etiketi Belgesi’ni 2020 yılında almaya
hak kazandı. Belgeyi alan sektörünün
ilk, ülkemizin ikinci kuruluşu olan
VitrA Karo aynı zamanda 2011 yılında
Türk seramik sektöründe Avrupa
Birliği Eko-Etiketi’ni (Ecolabel)
alan ilk marka olmuştur. 2013 yılı
itibari ile VitrA Karo, ürünün yaşam
döngüsü analizinin yapılarak çevresel
performansını ortaya koyarak
sürdürülebilir yeşil binalarda tercih

İKLİM VE
ÇEVRE

sebebi olmasına katkı sağlayan
Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD)
sertifikasını almaya hak kazanmış
olup porselen ve duvar karosu
ürünlerimiz için bu belgelerimiz
mevcuttur.
Ayrıca VitrA Karo, Amerika merkezli
UL (Underwriters Laboratories)
tarafından gönüllülük esasına dayalı
olarak, tarafsız bir sertifikasyon
sistemi olan Green Guard ve Green
Guard Gold sertifikalarına da 2013’den
beri sahiptir.
İlgili belgeler, ürünlerin içeriğinde
bulunabilen ve insan sağlığına
etkisi olan uçucu kimyasalların,
oda sıcaklığında ortama yayılma
miktarının, kabul edilebilir sağlıklı
iç mekan hava kalitesini sağladığını
ölçümlerle kanıtlayan belgelerdir.
Bunlara ilaveten, etkin kaynak
yönetiminin hedeflendiği Sıfır Atık
sistemine VitrA Karo olarak 2020
sonu itibari ile geçilmiş ve Sıfır Atık
Belgesi alınmaya hak kazanılmıştır.

Ürünlerden örnekler:
» Kolay temizlenebilir yüzeye sahip
karolar sayesinde minimum/sıfır
temizlik malzemesi ile toplu kullanım
alanlarında kullanılabilen ürünler

» VitrAShield kendi kendini temizleyen
ve zararlı mikroorganizmaların
gelişmesini engelleyen yüzeyler
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Eczacıbaşı Tüketim
Ürünleri Ar-Ge Merkezi

2019’da farklı tesis ve alanlarda
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarını
tek çatı altında toplayarak Eczacıbaşı
Tüketim Ürünleri Ar-Ge Merkezi’ni
kurduk. Bu merkezde, katma değer
yaratan bir yaklaşımla inovasyonun
sürdürülebilirlikle entegre edilmesi
yönünde çalışmalar yapıyoruz.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin
sürdürülebilirlik hedefleri ile Ar-Ge
kapsamındaki projelerin örtüşmesine
özen göstererek üretim proseslerinin
optimizasyonu, enerji tüketiminin
en aza indirilmesi, kaynakların etkin
kullanımı, sürdürülebilir kaynaklardan
elde edilen hammadde kullanımı,
proses atığı geri dönüşümü, ambalaj
azaltımı ve geri dönüştürülebilir
ambalajlara geçiş gibi konuları ele
alıyoruz.
Temizlik kağıtları üretimi sürecinde
ham maddenin etkin kullanımı ve atık
miktarının azaltılması çalışmaları, geri
dönüştürülmüş hammadde kullanımı,
proses atık çamurundan ham madde
geri kazanımı ve sürdürülebilir
kaynaklardan ham madde kullanımı
ile ilgili Ar-Ge projelerini yürütürken;
ambalajlarımızda ise, plastik ambalaj

kullanımının azaltılmasına ve
çevreci ambalaj kullanımına yönelik
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu
kapsamda ürün ambalajlarımızda
2020’de 2,5 ton alüminyum, 31 ton
plastik daha az kullandık. 2020’de
ambalaj tedarikçimiz ile ortak çalışma
doğrultusunda alternatif yapıları
belirledik ve yıl içinde gerçekleştirilen
deneme üretimleriyle iyileştirilmesi
gereken noktaları tespit ettik.
2022’de geri dönüşüm açısından
problemli ambalaj yapılarımızı geri
dönüştürülebilir hale getirmek için
çalışmalar yapıyoruz.
2020’de başta rijit plastik ambalajlar
olmak üzere, katı modelleme
gerektiren yeni ambalaj teknik
tasarımlarını dış kaynaklardan
bağımsız olarak Ar-Ge merkezi çatısı
altında yapabilmeyi hedefledik. Bunun
için gerekli teknik eğitimler alınarak
ve modelleme programı kurulumu
sağlanarak, yıl içerisinde yedi farklı
dizayn için tasarım tescili aldık.
Kimyasal ürünler grubunda yapılan
çalışmalarda; bitkisel kökenli ürünler
tasarlamak, ürünlerin kullanımları
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sırasında ihtiyaç duyulan enerji ve su
miktarını en aza indirmek, kontamine
atık suyun ekolojik etkisini azaltmak
hedeflenmektedir. Çalışmalar
neticesinde ortaya çıkan proje ile
TÜBİTAK TEYDEB programına
başvuru yapılmıştır.
Raporlama döneminde beş Ar-Ge
tasarım merkezi, sekiz üniversite,
beş farklı özel kurumla işbirliği
halinde çalıştık. Bunlar arasında; Ege
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,
Eskişehir Üniversitesi, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Gaziantep
Üniversitesi bulunuyor.

ECZACIBAŞI
PROFESYONEL’DEN
SORUMLU TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
Ev dışı tüketim noktalarında, 11.000’e
yakın müşterisinin temizlik ve hijyen
ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir anlayışla
karşılayan Eczacıbaşı Profesyonel;
temizlik kağıdı, hijyen ürünleri, hastane
hijyeni ve gıda hijyeni alanında sorumlu
tüketim ürünleri sunuyor.
Eczacıbaşı Profesyonel, Temizlik
Kağıtları kategorisinde geri kazanılmış
kağıttan üretilen Selpak Professional
Geri Dönüşümlü Ürün Portföyü
ile müşterilerine çevreci çözümler
sunuyor. Geri dönüşümlü portföyünde
bulunan Sensörlü Havlu, Z Katlı Havlu,
Jumbo Havlu ve Peçete ürünlerinde
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minimum %80 oranında geri
dönüştürülmüş kağıt kullanarak daha
az ağaç kullanımını sağlıyor.
Eczacıbaşı Profesyonel, her seferinde
tek yaprak veren Selpak Professional
Sensörlü Havlu Dispenseri, Selpak
Professional İçten Çekmeli Tuvalet
Kâğıdı Dispenseri ve Pickasso Peçete
Dispenseri ürünleri ile toplu yaşam
alanlarında kağıt sarfiyatını azaltarak
çevreye katkı sağlıyor.
Eczacıbaşı Profesyonel; kimyasal
temizlik ve hijyen ürünleri
kategorisinde Green Care Professional
markası ile Ecolabel, Cradle to Cradle
ve Nordic Swan sertifikalı doğada
%100 çözünebilen yüzey aktif
madde içerikli, performansı bağımsız
kuruluşlarca test edilmiş ve onaylanmış
çevreci ürünleri müşterilerine sunarak,
profesyonel işletmelerde sürdürülebilir
temizlik ve hijyen sağlıyor. Maratem
Hero konsantre ürün serisi ile üretimde
kullanılan sudan ve plastikten tasarruf
sağlarken, ürünlerin uygulama
esnasında tekrar doldurulabilir şişelerle
kullanılması sayesinde, işletmelerin
plastik atığının da azaltılmasına katkıda
bulunuyor. Konsantre ürün nihai
depolamada alan avantajı sağlayarak
nakliye sırasında daha az yer kaplıyor
ve sevkiyat sürecinde birim başına
düşen yakıt tüketiminin de azalmasını
sağlıyor.
Maratem Duo özel konsantre ürün
serisi ile işletmede yanlış kimyasal
kullanımının önüne geçerek kimyasal
sarfiyatını düşürüyor. Tamamen yararlı

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

bakterilerden ve bu bakterilerden
elde edilmiş biyolojik ürün serisiyle,
işletmelerin giderlerinde oluşan
birikintileri yok ederek işletmelerin
atık yükünün azaltılmasına katkı
sunuyor. Biyolojik ürün serisindeki
konvansiyonel yüzey aktif maddelere
kıyasla 500 kat daha etkili yenilenebilir
yüzey aktif maddelerle etkili temizlik
sağlarken, insana ve çevreye
hiçbir zarar vermeyen bakterilerle
organik kirleri biyolojik olarak doğal
elementlerine parçalıyor.

Eczacıbaşı Profesyonel
Eğitim ve Denetim
Faaliyetleri
Eczacıbaşı Profesyonel geniş ürün
portföyünün yanı sıra, Eczacıbaşı
Profesyonel Akademi birimi ile
müşterilerin karşılaştığı sorunları etkin,
hızlı ve doğru bir şekilde çözmelerine
yardımcı olmak amacıyla yönlendirici
eğitimler, denetim ve danışmanlık
hizmetleri veriyor.
Denetim, eğitim, takip ve koruma
başlıklı dört adımdan oluşan Hijyende
Mükemmellik Sertifika Programı ile
işletmeler kapsamlı denetimlerden ve
eğitimlerden geçirilerek çalışanların
bilinci arttırılıyor, işletmenin hijyen
standartlarını yükseltmesi, koruması
ve hijyenin sürdürülebilir olması
sağlanıyor.
Sektörde dijitalleşmenin öncülerinden
olan Eczacıbaşı Profesyonel, gelişen ve
değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamak

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

için uygulama ve hizmetlerini çevrimiçi
platformlarda da sürekli geliştiriyor.
Yüz yüze verilen uygulamalı ürün ve
hijyen eğitimlerinin yanı sıra, dijital
eğitim platformu Uzaktan Eğitim
Programı ile müşterilerine çevrimiçi
eğitim çözümü sunuyor.
2020’de COVID-19 salgını süresince
ve sonrasında, profesyonel
işletmelerde önlem amaçlı
uygulamalarla ilgili interaktif
çevrimiçi eğitimlerle pek çok
sektörde salgının yayılmasını önleyici
çalışmalar yapıldı. EP Akademi’nin
2020’de gerçekleştirdiği çevrimiçi
eğitimler ve yüz yüze eğitimlerle
toplam 66.244 kişiye ulaşan
Eczacıbaşı Profesyonel, dijital
eğitim platformu Uzaktan Eğitim
Programı ile de toplam 24.333 kişiye
ulaştı. Son altı yılda toplam 107.265
kişiye eğitimle ulaşan Eczacıbaşı
Profesyonel, dijital eğitim içeriklerine
ağırlık vererek, hem işletmelere
eğitim için gerekli zamandan ve
enerjiden tasarruf sağlatmayı, hem
de eğitim için gerekli ulaşımdan
kaynaklanan karbon ayak izini
azaltmayı hedefliyor.

66.244 kişi

EP Akademi’nin 2020 yılında
gerçekleştirdiği çevrimiçi eğitimler
ve yüz yüze eğitimlerle toplam
66.244 kişiye ulaştı.
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DENETİM

EĞİTİM

TAKİP

KORUMA

» Mevcut durum incelenir.

» Hijyen konusundaki ihtiyaçlar

» Hijyende süreklilik amaçlanır.

» Doğru uygulama ile temizlik

» Gelişmesi gereken alanlar
belirlenir.

» Aksiyon listesi ve zaman planı
paylaşılır.

belirlenir.

» Eğitimlerle personelin
kimyasal ürün kullanımı ile
ilgili bilgi birikimine katkıda
bulunur.

» Uzaktan Eğitim Programı
ve müşteriye özel webinar
gibi dijital çözümlerle hijyen
standartlarına katkı sağlanır.

» Uygulamada standartlaştırma
hedeflenir.

» İşletmenin takibi için
sonuçlar paylaşılır.

maliyeti düşürülür.

» Zaman tasarrugu sağlanır.
» Çalışanların hijyen bilince
artırılır.

» Müşteri memnuniyeti ve
sadakati sağlanır.
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Temizlik Kağıtları
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Temizlik
Kağıtları üretim tesisleri FSC CoC
(Forest Stewardship Council Chain
of Custody) sertifikasına sahiptir.
FSC CoC (Orman Yönetim Konseyi
Koruma Zinciri ) Sertifikası, temizlik
kağıdı üretiminde kullandığımız temel
hammaddemiz olan selülozun FSC
sertifikalı sürdürülebilir ormanlardan
temin edildiğini, temizlik kağıdı
üretiminde FSC sertifikalı selülozların
kullanıldığını, FSC’li selülozlar
ile üretilen ürünlerin müşteri
ulaşana kadar tüm süreçlerde FSC
standardlarına uygun olarak üretim,
depolama ve sevkiyat yapıldığını

İKLİM VE
ÇEVRE

gösteren ve bağımsız akredite
kuruluşlar tarafından denetlendiğini
gösteren bir sertifikadır. Tüm temizlik
kağıtlarında, ağartma işlemlerinde
insan sağlığına veya çevreye zarar
vermeyen yöntemler kullanılıyor.
Solo Dev Rulo Havlu ürünü normal
bir rulonun üç katı uzunluğa sahip
olduğundan, tutkal ve karton
kullanımını da normal miktarın üçte
birine, polietilen ambalaj ihtiyacını
ise dörtte üçüne düşürüyor. Selpak
dispenserler için özel tasarlanan
Selpak Professional V katlanmış
peçete ise, kullanım için her
defasında bir peçete sunarak tüketimi
geleneksel dispenserlere kıyasla en az
%10 azaltıyor.

FIRSAT
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Uni Baby
Anne ve bebek bakım ürünleri
markamız Uni Baby ıslak mendilleri,
pişik kremleri, şampuanları, çamaşır
deterjanı ve yumuşatıcıları; alkol,
paraben, boya, Sodyum Lauril
Sülfat, Sodyum Laureth Sülfat gibi
kimyasalları içermiyor. Annelerden
gelen “doğal kaynaklı içeriğe sahip”
ürün beklentilerine yeniden kulak
vererek, 2020’de, ürünlerimizde
kullanılan hammaddelerin doğal
kaynaklı içeriklerden oluşacak
şekilde dönüşümünü sağladık.
Şampuan kategorisinde ürünlerimiz
doğal kaynaklı içerikler ve saf su
ile yenilendi. Yenidoğan mendil
kategorisindeki ürünlerimiz %100
bitkisel kaynaklı lifler ve organik
pamukla üretiliyor.
Uni Baby, Dünya’da kozmetik
ürünlerin doğallık standartlarını
belirleyen bağımsız sertifikasyon
birliği COSMOS’tan “Doğallık”

%10

Selpak Professional V katlanmış
peçete ise, kullanım için her
defasında bir peçete sunarak
tüketimi geleneksel dispenserlere
kıyasla en az %10 azaltıyor.

İNOVASYON
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sertifikası almaya hak kazanan
Türkiye’deki ilk ıslak mendil markası
oldu. Ürünün doğal hammaddelerden
üretilmiş olduğunu belgeleyen bu
sertifikayı alabilmek için COSMOS
tarafından belirlenen içerikler ile
üretilmesi gerekiyor. Hammaddenin
yanı sıra fabrika, kalite sistemleri ve
üretim hattı da COSMOS standardına
uygunluğunu sağlamak üzere
denetime tabi tutulmuş ve COSMOS
sertifikası alınmıştır.
Ürün çalışmalarına ek olarak iki
sosyal sorumluluk projesi hayata
geçirildi. İlki en önemli ulusal satış
noktalarından birinde uygulanarak,
satın alınan yenidoğan mendil ürünleri
için “Her yenidoğan bir yeni fidan”
kampanyası yürütüldü ve Çekül’e
1.000 adet fidan bağışı yapıldı. Diğer
projede ise sağlık problemleri ile
mücadele eden çocukların hayallerini
gerçekleştiren Bir Dilek Tut Derneği ile
çalışıldı ve beş çocuğun hayallerinin
gerçekleşmesine destek olundu.

1.000 fidan

Yenidoğan mendil ürünleri için
“Her yenidoğan bir yeni fidan”
kampanyası yürütüldü ve
Çekül’e 1.000 adet fidan bağışı
yapıldı.
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ESAN AR-GE Merkezi
2019’da gerçekleştirilen yeniden
yapılanmayla resmi statü kazanan
ESAN Ar-Ge Merkezi sürdürülebilir
madencilik üzerine çalışmalar
yürütüyor. Gelecekteki Dünya, nüfus,
sıcaklık gibi faktörleri inceleyerek
oluşturduğumuz çatıdan ilerleyerek
sektörlerin nasıl bir yol izleyebileceği
inceleniyor. Buna göre malzemelerin
nasıl değişebileceği ve buraya
ulaşmak için gerekli olan cevherlerin
yapısı ve madencilik anlayışına göre
şekillendirme ve belirlemeler yapılıyor.
Tüm süreçlerde sürdürülebilir
madencilik anlayışı göz önünde
bulundurularak; cevherin çıkarılması,
saflaştırılması, yarı mamulden son
üründe kullanım avantajları ve
bunların çevresel, sosyal etkileri analiz
ediliyor.
2020’de yürütülen projeler de bu
bakış açısıyla ele alındı. Artacak
sıcaklık ve iklim değişikliği ile birlikte
fonksiyonel yüzeylere, suyun azalması
ile birlikle susuz ya da sınırlı su ile
yapılması gereken projelere, lojistik
maliyetleri ya da proses şartlarının
iyileşmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

İşbirlikleri ile Gelişim
Stratejisi
2020’de Ar-Ge Merkezi ekipleri
tarafından takip edilen işbirliği proje
(üniversite ve sanayi dahil) çalışması
sayısı 29 adettir. Bunlardan dördü
üniversite, 25’i ise sanayi kuruluşları
ile birlikte gerçekleşti. Bu sayıdan ayrı
olarak, üniversitelere numune desteği
çalışmaları kapsamda, 26 üniversite
çalışmasına ücretsiz numune desteği
verildi. Son olarak, bir adet Eureka
ve bir adet Horizon 2020 başvurusu
yapıldı.

Katılım ve Takımdaşlık
Odaklı İnovasyon
Katılım ve takımdaşlık odaklı Ar-Ge ve
inovasyon kültürünün yaygınlaşması
ve kuruluşun bütününde verimli bir
şekilde uygulanması amacıyla hareket
eden Ar-Ge ve İnovasyon Elçileri,
kuruluştaki tüm inovasyon projelerini
değerlendirerek, iyi uygulamaların
yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Motivasyonu güçlendirmek,
deneyimden öğrenmek amacıyla
“Nasıl Olmadı?” projesi ile başarısızlık
hikayelerini de paylaşmaktadır.

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
58

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

Esan’ın Sıfır Atık Hedefi
doğrultusunda, tesislerde artık
olarak nitelendirilen malzemelerin
değerlendirilmesi ve mevcut ya da
alternatif cevherlerden yüksek katma
değerli ürün elde etme amacıyla
üniversitelerle iş birliği yapılmaktadır.
Mevcut alanlarda geliştirilecek yeni
uygulamalarla katma değeri yüksek
ürün yaratılması ve endüstriyel
hammaddelerin yeni kullanım
alanlarının araştırılması için satış
ve üretim departmanları ile ortak
çalışmalar yürütülmektedir.

Dijitalleşme ile Daha
Sürdürülebilir Ar-Ge
Esan, inovasyona yönelik
araştırmalarının beraberinde,
dijitalleşmeyi de kapsayan
sürdürülebilirlik çalışmalarını da
yürütmektedir. Ar-Ge Merkezinin
tasarımında doğal kaynakların
etkin kullanılmasını sağlayacak
teknolojilerden faydalanılmıştır. Tüm
süreçlerin, cihazların, analizlerin,
ölçümlerin, proje ve performansların
bütüncül bir şekilde yönetildiği;
raporlama ve takip becerisine sahip
dijital sistemler kullanılmaktadır.
Sürdürülebilir Ar-Ge amacı
doğrultusunda, veri analitiği,
yapay zeka, makine öğrenmesi,
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optimizasyon ve otomasyon
teknolojilerinin malzeme ve
proses çözümleri ile birleştirilmesi
yöntemleriyle, kaynakların verimli
kullanımı sürekli araştırılmakta ve
dijitalleşme her aşamada etkin bir
biçimde kullanılmaktadır.

Esan İnovasyon Ormanı
Esan’ın “1 Fidan 1 Öneri” mottosu
ile sürdürdüğü “İnovasyon Ormanı”
2020’de 8.250 ağaca ulaştı.
Çalışanların sürdürülebilirlik bilincini
güçlendirmeyi hedefleyen çalışma
kapsamında her inovasyon fikri için bir
fidan dikilmektedir.

8.250 ağaç

Esan’ın “1 Fidan 1 Öneri” mottosu ile
sürdürdüğü “İnovasyon Ormanı”
2020 yılında 8.250 ağaca ulaştı.
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Rakamlarla AR-GE Merkezi Çalışmaları
Eczacıbaşı Topluluğu
Ar-Ge Çalışanı Sayısı

Eczacıbaşı Topluluğu
Ar-Ge Harcamaları (milyon TL)

132
123

35

35,3

2019

2020

29,5

116

2018

2019

2020

2018

Eczacıbaşı Topluluğu Ar-Ge Proje Sayısı

130

Patent Çalışmaları

126

108

63

52

51
47
41

19

2018

2019

2020

2018

2019

Tescil Edilmiş Patent Sayısı

2020

Patent Başvuru Sayısı
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Değer İyileştirme Programı
Değer İyileştirme Programı (DİP)
ile; günümüzde her sektörde artan
rekabet ortamında, Eczacıbaşı
Topluluğu kuruluşları olarak
müşteriye sunduğumuz ürün ve
hizmetlerin kalitesinden ödün
vermeden süreçlerimizi daha etkin
hale getirmeyi ve yarattığımız
değeri iyileştirmeyi hedefliyoruz.
2014’ten itibaren Topluluk genelinde
14 kuruluşun 34 farklı yerleşkesinde
uygulanan bu program ile amacımız;
değer katmayan işlemleri mümkün
olduğunca azaltarak, maliyetleri
aşağı çekip satılan mal maliyetlerini
ve faaliyet giderlerini iyileştirecek,
dolayısıyla kârlılıklarımızı artıracak
ve rekabet avantajımızı koruyacak
projelerin üretilmesini sağlamak.

Değer İyileştirme Programı Tasarruf Oranları

%4

%82

%81

%16
%1

Satılan Ürün Giderleri

Operasyonel Giderler

Diğer Giderler
2020’de hayata geçirilen
1000’den fazla proje ile elde
edilen tasarrufun %7’si ve
toplam proje sayısının %12’sine
karşılık gelen proje Eczacıbaşı
Topluluğu’nun sürdürülebilirlik
performansına pozitif katkıda
bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Performansına
Yönelik DİP Tasarruf Oranları

%8

%2
%1

%2

%4
Enerji
Ambalaj Ağırlığı Azaltma
Fire
Atık Azaltma
Su
Geri Dönüşüm
Nakil Araçlar Yakıt

Toplumsal
Yatırımlar
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Eczacıbaşı Topluluğu
olarak kurulduğumuz
günden bugüne, en üst
kalitede ürün ve hizmet
sunma anlayışımızın
yanında, içinde yaşadığımız
topluma her alanda değer
katmak için çalışıyoruz. Bu
doğrultuda, eğitim, kültürsanat, bilimsel araştırma ve
spora katkı sağlayan çok
sayıda vakıf ve sivil toplum
kuruluşunun kurucusu ya
da kurucu ortağı olduk.
Her yıl, çalışanlarımızın yürüttüğü
gönüllü faaliyetler, uzun soluklu
bir anlayışla yürütülen projeler,
Topluluk düzeyinde gerçekleştirilen
organizasyon ve girişimler ile
toplumsal yaşamın gelişmesine
katkıda bulunmaya devam ediyoruz.
Sosyal girişimlerimizle Topluluğun
değerlerini koruyor ve yaşatıyoruz.
Çalışanlarımızın uzun vadeli ve
sürdürülebilir çözümlerin bir
parçası olmaları için fırsatlar
yaratıyor; toplumsal yatırımlarımızı
gerçekleştirirken, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nı göz önünde
bulunduruyoruz.
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Kültür-Sanat
İSTANBUL KÜLTÜR
SANAT VAKFI (İKSV)
1973’te Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın
girişimiyle kurulan İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın (İKSV) kurucu
sponsoruyuz. İKSV, İstanbul Müzik,
Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri’nin
yanı sıra, İstanbul Bienali, İstanbul
Tasarım Bienali, Leyla Gencer Ses
Yarışması, Filmekimi ve yıl boyunca
özel etkinlikler gerçekleştiriyor.
Performans mekanı Salon’un ev
sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikler
de dâhil olmak üzere, düzenlenen
kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı
sıra, İKSV Türkiye’de kültürel politikalar
üzerine çalışmalar yürütüyor ve
raporlar hazırlıyor. Vakıf uluslararası
ve yerel ortak yapımlarda yer alarak
ve ödüller vererek sanatsal ve kültürel
üretimi destekliyor. Nejat Eczacıbaşı
Binası’nın en alt katında yer alan, kültür
ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım
imkânlarını artırmak amacıyla kurulan
İKSV Alt Kat ise, çocuklara ve gençlere
yönelik farklı disiplinlerde ücretsiz
etkinlik ve atölye programları sunuyor.

Vakıf ayrıca Venedik Bienali’nde
dönüşümlü olarak Uluslararası
Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki
Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu
üstleniyor ve Fransa’daki Cité
Internationale des Arts sanatçı
atölyesinde bir misafir sanatçı
programını yürütüyor.

İNOVASYON
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İstanbul Festivallerinin
çevrimiçi platforma
taşınmasının ardından,
katılımcıların sayısında
önemli bir artış yaşandı.
2020’de, diğer kültür sanat kurumları
gibi İKSV de zorlu koşullara yenilikçi
çözümlerle yanıt verdi. Pandemi tüm
dünyayı etkisi altına alırken İKSV,
izleyicilerin her yerde kültür ve sanat
etkinliklerine erişimini sağlamak için
tüm etkinliklerini çevrimiçi platforma
taşıma kararı aldı.
İstanbul Festivallerinin çevrimiçi
platforma taşınmasının ardından,
katılımcıların sayısında önemli bir
artış yaşandı: 2020’de İstanbul Film
Festivali gösterimlerini izleyenlerin
sayısı 80 binden 190 bine, İstanbul
Müzik Festivali konserlerine katılanların
sayısı ise 18 binden 80 bine yükseldi.

İKLİM VE
ÇEVRE

İSTANBUL MODERN
SANAT MÜZESİ
Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını ve
kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası
sanat ortamıyla paylaşmak, yeni
eserlerin üretilmesine katkıda
bulunmak ve sanatsever bir nesil
yetiştirme amacıyla 2004’de kurulan
Türkiye’nin ilk özel modern ve çağdaş
sanat müzesi olan İstanbul Modern
Sanat Müzesi’nin kurucu sponsoruyuz.

1 milyon ziyaretçi

2020'de müze ziyaretçi sayısı;
gerçekleştirilen dijital sergiler, sanal
sergi turları, film gösterimleri ve
sanatçılarla söyleşiler sayesinde
1 milyona ulaştı.
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İstanbul Modern, küresel sanat
dünyasında bir referans noktası olma
amacıyla, modern ve çağdaş sanat
yapıtlarını, fotoğraf, tasarım, mimari,
yeni medya ve sinema alanındaki
üretimleri uluslararası bir yaklaşımla
koleksiyonunda topluyor, koruyor,
sergiliyor ve belgeliyor. Türkiye’nin
kültürel kimliğinin küresel sanat
ortamıyla paylaşılmasına aracılık
ediyor. Bu amaçla, bünyesinde
barındırdığı kütüphane, sinema, kafe
ve tasarım mağazasıyla çok yönlü bir
hizmet alanı sunuyor.

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR

İstanbul Modern, dijital
platformlarında ve hesaplarında çok
çeşitli projelerle pandemiye uyum
sağladı. Gerçekleştirilen dijital sergiler,
sanal sergi turları, film gösterimleri ve
sanatçılarla söyleşiler sayesinde müze
ziyaretçi sayısı 2020 yılında 1 milyona
ulaştı ve aynı zamanda Türkiye'nin
dört bir yanından 15.000'e yakın
çocuğu çevrimiçi eğitim programları
aracılığıyla sanatla buluşturdu.

Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar
İstanbul Modern Kasım 2020'de, iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Şakir
Eczacıbaşı’nı aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde, “Şakir Eczacıbaşı:
Seçilmiş Anlar” sergisine ev sahipliği yaptı. 1960’lı yıllarda fotoğrafla
ilgilenmeye başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın (1929-2010) çalışmalarından bir
seçkiye ev sahipliği yapan sergide, aralarında İstanbul Modern Fotoğraf
Koleksiyonu’ndan da pek çok çalışmanın yer aldığı 300’ü aşkın fotoğrafa yer
verildi. Sergi, 5 Haziran 2021’de sona erdi.
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Eczacıbaşı Kültür
Sanat Kart
“Hayatın anlamı en iyi
sanatla anlaşılır.”
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı
Üniversite öğrencilerinin kültür
sanat etkinliklerine erişimini
artırmak amacıyla 2017'de İKSV
tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun
sponsorluğunda başlatılan Kültür
Sanat Kart projesi, 2020’den itibaren
Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını
aldı. Başvuru süreci sonrasında
çekilişle belirlenen, öğrenimini
Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası
2000 üniversite öğrencisine, İKSV’nin
düzenlediği tüm etkinliklerde ve
İstanbul Modern’de kullanabilecekleri

İKLİM VE
ÇEVRE

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

250 TL değerinde Kültür Sanat Kart’ı
hediye ediliyor. Bugüne kadar 6.000
şanslı öğrenci bu kartı aldı.
Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart sahibi
öğrenciler, İKSV etkinliklerine
katılmanın yanı sıra, sanatçı ve
gruplarla tanışma fırsatı yakalıyor,
festival direktörleriyle bir araya
gelerek öne çıkan film, konser veya
tiyatro oyunlarını bizzat kendilerinden
dinliyor. Eczacıbaşı Kültür Sanat
Kartlılar, kartlarını İstanbul Modern
Cafe, İstanbul Modern mağazasında
indirim için kullanabilmenin yanı sıra,
İKSV yayınları ve ürünlerini de indirimli
alabiliyor. 2020’de kart sahipleri,
İKSV ve İstanbul Modern tarafından
düzenlenen çevrimiçi etkinlik, seminer
ve sergi gezilerine davet edildi.

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

2020 yılında Eczacıbaşı
Kültür Sanat Kart
sahipleri, İKSV ve İstanbul
Modern tarafından
düzenlenen çevrimiçi
etkinlik, seminer ve sergi
gezilerine davet edildi.
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DR. NEJAT F.
ECZACIBAŞI VAKFI
MÜZİK BURSLARI
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı,
müzik alanında üstün yetenekli
genç sanatçıların yurtdışındaki
yüksek lisans eğitimlerine
katkıda bulunmak amacıyla burs
veriyor. Vakıf bugüne kadar
çok çeşitli enstrümanların yanı
sıra orkestrasyon, yönetmenlik
ve beste üzerine çalışan 145
müzisyene burs sağladı.
Vakıf pandemi boyunca da
burs vermeye devam etti ve
aynı zamanda, müzisyenlerin
performans gösterdikleri ve
hayata dair kendilerini umutlu
kılan duyguları paylaştıkları
videolar hazırladı. Bu videolar
daha sonra Eczacıbaşı
Topluluğu'nun sosyal medya
hesaplarında paylaşıldı.
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Sağlık ve Eğitim
2007-2020 yılları arasında 41 ilde
55 okulda gerçekleştirilen yenileme
çalışmalarıyla 19.000’in üzerinde
öğrenciye sağlıklı, kaliteli ve hijyenik
eğitim ortamları sağlandı. Milli
Eğitim Bakanlığı ile imzalanan yeni
protokolle, 2021 sonuna kadar toplam
60 okula ulaşılması hedefleniyor.

ECZACIBAŞI HİJYEN
PROJESİ
Eczacıbaşı Hijyen Projesi, 2007’de
başlatılan Türkiye'nin kırsal ve dar
gelirli bölgelerinden öğrencilere
hizmet veren yatılı okulların fiziksel,
entelektüel ve duygusal ortamlarını
iyileştirmeyi amaçlayan uluslararası
ödüllü bir projedir.
Topluluk markaları VitrA, Artema,
Selpak ve Eczacıbaşı Profesyonel
öncülüğünde yürütülen bu sosyal
sorumluluk projesi kapsamında, Yatılı
Bölge Ortaokulları’nın (YBO) yurt ve
okul binalarının banyo ve duşları VitrA
ve Artema ürünleriyle yenileniyor,
Selpak Kişisel Hijyen Eğitimi ile
öğrenciler sağlıklı kişisel bakım ve
hijyen uygulamaları konusunda
bilinçleniyor ve aynı zamanda
Eczacıbaşı Profesyonel ile yenilenen

okullara temizlik ve temel ihtiyaç
malzemeleri sağlanıyor. Eczacıbaşı
Gönüllüleri ise kültür-sanat, bilim
ve teknoloji alanları öncelikli olmak
üzere birçok eğitici ve yaratıcı proje
gerçekleştiriyor. 2020 sonu itibarıyla
Eczacıbaşı Hijyen Projesi'nden Türkiye
genelinde 55 okulda 19.000'den
fazla öğrenci faydalandı. Eczacıbaşı
Topluluğu ile Milli Eğitim Bakanlığı
arasında yapılan son anlaşmaya göre
2021’de projeyi 60 okula ulaştırmak
hedefleniyor.
2020’de pandemi sürecinde 7 bin
öğrenciye kolonya, antibakteriyel
mendil ve dezenfektandan oluşan
hijyen kitleri ulaştırıldı.

Her Eczacıbaşı Topluluğu
çalışanı, Eczacıbaşı
Gönüllüleri'nin kültürsanat, bilim, teknoloji ve
yaratıcılık odaklı birçok
girişiminden birine
katılarak projeye katkıda
bulunabiliyor.
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Spor
ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ
Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türkiye'deki
gençleri sporla tanıştırarak toplumsal
gelişmeye katkı sağlamak amacıyla
1966 yılında kuruldu. Kulüp sonraki
yıllarda çeşitli disiplinlerde binlerce
sporcu yetiştirmekle kalmadı,
Türkiye'deki spor kalitesinin
uluslararası düzeye çıkarılmasında da
önemli bir rol üstlendi.
Bugün sadece kadın voleyboluna
odaklanan Eczacıbaşı Spor Kulübü,
bu alandaki uluslararası başarıları ile
Türk voleybolunun sesini tüm dünyaya
duyurdu. Eczacıbaşı Spor Kulübü,
Türkiye Milli Şampiyonası rekortmeni
ve üst üste (2015-2016) FIVB Dünya
Şampiyonu olan Eczacıbaşı VitrA
Kadın Voleybol Takımı'na ev sahipliği
yapıyor.
Bugüne kadar toplamda 28 Türkiye
Şampiyonluğu ve 9 Türkiye Kupası
Şampiyonluğu elde eden Eczacıbaşı
VitrA Kadın Voleybol Takımı, 12
Avrupa Kupa Finalinde oynadı ve
1999'da "Avrupa Kupa Galipleri
Kupası"nı kazanarak Türkiye'ye

voleybolda ilk Avrupa Şampiyonluk
Kupası'nı getirdi. 2020'de Türkiye
Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Takım,
bu kupada üçü üst üste olmak üzere
beşinci şampiyonluğunu elde ederek
bir rekora imza attı. Aynı zamanda,
Kulübün A takımına, diğer birinci
lig takımlarına ve Türkiye A Milli
Voleybol Takımına yıllar içinde oyuncu
yetiştirdiği ve 40'tan fazla ulusal
şampiyonluk kazanan üç genç takımı
bulunuyor.
Eczacıbaşı Spor Kulübü, sayısız
kadın voleybolcu yetiştirdi, birçok
genç oyuncunun özel lise ve
üniversitelerde burs kazanmasına
yardımcı oldu: Kulübün gelişim
programlarında yetiştirilen lisanslı
sporcu sayısı 11 bini aşıyor. Kulüp
ayrıca 2016 yılında ES Voleybol Spor
Kulübü ile iş birliği yaparak genç
kızların spora erişimini artırmayı ve
voleybola teşvik etmeyi amaçlayan
"Geleceğe Smaç" projesini de
başlattı. O zamandan beri, sekiz
farklı ilde 17 kampüste düzenlenen
voleybol programları aracılığıyla üç
bine yakın genç kız voleybolla tanıştı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı 28 Türkiye
Şampiyonluğu ve 9 Türkiye Kupası Şampiyonluğu
elde etti. 12 Avrupa Kupa Finalinde oynadı ve 1999'da
"Avrupa Kupa Galipleri Kupası"nı kazandı.
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Bilim ve Teknoloji
DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI
TIP ÖDÜLLERİ

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI
(TBV)

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, iş dünyasının
bilimsel araştırmaları destekleme
sorumluluğu olduğuna yürekten
inanıyordu. Bu bağlamda, Türkiye'de
bilimsel araştırmaların geliştirilmesi,
iş dünyası ile akademik kurumlar
arasındaki diyaloğun artırılması
amacıyla 1959’da Türkiye'deki yüksek
nitelikli tıbbi araştırmaları tanımak,
desteklemek ve ödüllendirmek için bir
ödül programı kurdu.

Topluluk olarak, 1995 yılında Türkiye’yi
bilgi toplumuna dönüştürme
amacıyla kurulan Türkiye Bilişim
Vakfı’nın kurucuları arasındayız ve
kurumsal ana destekçisiyiz. TBV,
altyapı geliştirmenin yanı sıra bilgi
ve iletişim teknolojilerinin Türkiye
ekonomisindeki payının artırılması
için kamuoyunu bu alanlardaki yerel
ve küresel gelişmeler hakkında
bilgilendiriyor, dijital okuryazarlığı
artıran faaliyetler düzenliyor, bilginin
güvenli ve serbest dolaşımını ve
paylaşımını sağlamaya yönelik
gereken altyapıyı hazırlıyor.

Her iki yılda bir verilen Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı Tıp Ödülleri bugüne kadar
34 Tıp Bilimi Ödülü, 43 Tıp Teşvik
Ödülü, 17 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü
ve araştırma projeleri için 178 Bilimsel
Araştırma Ödülü verdi.

Eczacıbaşı Topluluğu olarak aynı
zamanda, 2017’den beri matematik
ve fen öğrenimini teşvik eden dijital
eğitici oyunların yaratıcıları için
TBV tarafından düzenlenen “Kod
Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması”nın
ana sponsoruyuz. İlkokul, ortaokul
ve lise düzeyinde matematik ve fen

öğrenimine katkı sağlayan dijital
oyun veya dijital oyun fikri yaratan
herkese açık olan yarışma, Türkiye'de
türünün ilki olma özelliğini taşıyor.
Yarışma ayrıca bilişim teknolojilerinin
eğitimdeki önemini ve katkısını
vurgulamak, bu alanda fikir üreten,
uygulama geliştiren kişi ve kurumların
çalışmalarını desteklemek ve yeni
nesillere bu alana girmeleri için
ilham vermek amacını taşıyor. TBV,
2020'de KOD Ödüllerini çevrimiçi
olarak gerçekleştirdi. Bu projenin
başlangıcından bu yana TBV,
1.000'den fazla başvuru aldı.
2020 yılında Eczacıbaşı Topluluğu,
Netmarble Türkiye ve TBV iş birliğiyle,
pandemi döneminde önem kazanan
hijyen ilkelerine dikkat çeken dijital
oyun fikirleri için "Oyna& Öğren"
yarışması düzenledi. 30 oyun fikrinin
yer aldığı yarışma, hijyen eğitimini
dijital oyun teknolojileri ile yeniden
yaratarak çocukların eğlenirken
temel hijyen kurallarını öğrenmelerini
amaçlıyor.

“Pandemi uzaktan
eğitimin önemini
ortaya çıkardı; Uzaktan
öğrenmeyi daha verimli
hale getirmenin en etkili
yolunun eğitici oyunlar
olduğuna inanıyorum.”
Faruk Eczacıbaşı
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Eczacıbaşı Gönüllüleri
Eczacıbaşı Gönüllüleri, 2007’den bu
yana kültür-sanat, bilim, bilişim ve
eğitim alanları başta olmak üzere,
topluma fayda sağlamaya yönelik
projeler yürütmek için Topluluk
çalışanları tarafından kurulan gönüllü
bir oluşum.
Eczacıbaşı Gönüllüleri bugüne kadar
250'den fazla çalışanın katılımıyla 15
binden fazla okul çağındaki çocuğun
hayatına dokunan 70 projeye imza

attı. Bu projelerin bazıları bilim ve
teknoloji öğrenimini desteklerken;
diğer projeler, öğrencilerin inovasyon
becerilerini geliştirmeye teşvik eden
Young Guru Academy ve Kodluyoruz
gibi STK'larla ortaklaşa düzenlendi.
Gönüllüler “Bir Şarkıyız Biz” projesi
ile öncelikli olarak Eczacıbaşı Hijyen
Projesi kapsamında yenilenen Yatılı
Bölge Ortaokulları (YBO)’larda müzik
sınıfları oluşturuyor; ihtiyaç sahibi

okullarda müzik öğretmenleri ve okul
yönetimlerinin desteği ile kurulan
müzik sınıflarında, çocuklar yepyeni
müzik aletleri ile tanışıyor.
Eczacıbaşı Gönüllüleri, 2020’de ise
öğrencilerin evden katılabilecekleri
çevrimiçi kodlama eğitimi ve deneyler
düzenledi. Ayrıca gönüllüler, uzaktan
eğitim için gerekli donanıma sahip
olmayan öğrenciler için bilgisayar
bağış kampanyasını hayata geçirdi.

ECZACIBAŞI

GÖNÜLLÜLERİ

Eczacıbaşı Gönüllüleri,
2020 yılında öğrencilerin
evden katılabilecekleri
çevrimiçi kodlama
eğitimi ve deneyler
düzenledi.
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Eczacıbaşı Topluluğu Raporlama Kılavuzu
Bu Raporlama Kılavuzu (“Kılavuz”)
Eczacıbaşı Topluluğu’nun (“Topluluk”)
Entegre Sürdürülebilirlik Raporunda
belirtilen enerji tüketimi, karbon
emisyonu, su tüketimi, istihdamda
kadın oranı, işe alımda kadın oranı,
kaza oranı, eğitim saati, toplam
bertaraf edilen atık miktarı, geri
dönüştürülen atık oranı, ton başına
enerji tüketimi, ton başına karbon
emisyonu ve ton başına su tüketimi
verilerinin hazırlanma ve raporlanma
süreçlerine destek olmaktadır.
Yukarıda belirtilen bu göstergeleri,
her türlü maddi açıdan, Kılavuz
doğrultusunda hazırlamak için uygun
prosedürlerin uygulandığından
emin olmak, Şirket yönetiminin
sorumluluğundadır.
FY20 (31 Aralık 2020 tarihinde sona
eren mali yıl) dahil olmak üzere
bu tarihe kadar olan tüm veriler
Türkiye’deki ilgili operasyonları
kapsamakta olup (Rapor Hakkında
bölümünde ayrıntılandırıldığı gibi)
tüm yurtdışı operasyonları hariç
tutmaktadır.

Genel Raporlama İlkeleri
Bu rehber dokümanın hazırlanmasında
aşağıdaki prensiplere dikkat edilmiştir:
• Bilgilerin hazırlanmasında - bilginin
kullanıcılarına bilginin uygunluk
ve güvenilirliğinin temel ilkelerini
vurgulamak,
• Bilgilerin raporlanmasında - bilgilerin
önceki yıl dahil diğer verilerle
karşılaştırılabilirlik / tutarlılık ilkelerini
ve kullanıcılara netlik sağlayan
anlaşılabilirlik / şeffaflık ilkelerini
vurgulamak

Temel Tanımlamalar
Bu raporun amacı doğrultusunda
Topluluk aşağıdaki tanımlamaları
yapmaktadır:
• “Enerji” elektrik, doğal gaz, dizel
/ benzin, akaryakıt, LPG ve buhar
anlamına gelmektedir. Bu raporun
amacı doğrultusunda enerji,
biyo-atık, biyo-kütle ve biyodizel
gibi alternatif yakıt türlerini
içermemektedir.

• “Enerji tüketimi” raporlama
döneminde (1 Ocak – 31 Aralık
arası) satın alınarak kullanılan
enerji anlamına gelmektedir. Enerji
tüketimi verileri endüstriyel tesisteki
operasyonlar ve elektrik sistemleri,
ısıtma, aydınlatma, tesis içi ulaşım
ve hava sirkülasyonu da dahil olmak
üzere üretim süreçlerinde kullanılan
enerji verilerini içerir.
• “Ton başına enerji tüketimi”
raporlama döneminde (1 Ocak – 31
Aralık arası) ton başına üretim için
tüketilen enerji anlamına gelmektedir
ve üretim süreci için kullanılan
tüm enerji kaynaklarının (MWh
birimde) toplamının üretim hacmine
(ton biriminde) bölünmesiyle
hesaplanmaktadır.
Ton başına enerji tüketimi miktarı
hesaplanırken, doğal kaynaklar
alanında faaliyet gösteren Esan
tarafından üretilen üretim tonajı dahil
edilmemektedir.
• “Karbon emisyonları” raporlama
dönemindeki (1 Ocak - 31 Aralık
arası) enerji tüketimi sonucu salınan
karbon anlamına gelmektedir.

• “Ton başına karbon emisyonu”
raporlama döneminde (1 Ocak – 31
Aralık arası) ton başına üretim için
tüketilen enerjinin sonucu olarak
salınan karbon anlamına gelmektedir
ve endüstriyel tesislerde oluşan
karbon emisyonlarının toplamının
üretim hacmine (ton biriminde)
bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
Ton başına karbon emisyonu miktarı
hesaplanırken, doğal kaynaklar
alanında faaliyet gösteren Esan
tarafından üretilen üretim tonajı dahil
edilmemektedir.
• “Endüstriyel tesisler” fabrika binaları,
arıtma işleri, depolar, laboratuvarlar
ve endüstriyel tesisin yönetim
binalarını kapsamaktadır.
Topluluğun endüstriyel tesiste üretilen
enerjiye sahip olması durumunda,
ilgili enerji tüketimi, üretim yakıtının
enerjisi olarak tanımlanmaktadır
(örneğin, tesisteki doğal gazla çalışan
elektrik jeneratörü için, enerji tüketimi,
elektrik üretimi yerine kullanılan doğal
gaz olacaktır.).

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
70

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

• “İstihdamda kadın oranı” raporlama
döneminde (1 Ocak - 31 Aralık arası)
beyaz yakalı kadın çalışanların
(belirsiz tam süreli) toplam beyaz
yakalı çalışan sayısına (belirsiz
tam süreli) bölünmesi anlamına
gelmektedir.
• “İşe alımda kadın oranı” raporlama
döneminde (1 Ocak - 31 Aralık
arası) işe alınan kadın çalışanların
(belirsiz tam süreli) toplam işe alınan
çalışan sayısına (belirsiz tam süreli)
bölünmesi anlamına gelmektedir.
• “Kaza oranı” raporlama döneminde
(1 Ocak - 31 Aralık arası) kaza
sayısı ve çalışma saatleri dikkate
alınarak hesaplanmaktadır. Çalışma
saatleri, çalışanların giriş ve çıkış
zamanlarını belirleyen HRIS yazılımı
ile hesaplanmaktadır:
Kaza Oranı: Kaza Sayısı*200.000
saat/Çalışma saati
• “Yetenek başına eğitim saati”
raporlama döneminde (1 Ocak - 31
Aralık arası), Topluluk veya herhangi
bir üçüncü taraf eğitim kurumu
tarafından “ yeteneklere” verilen
toplam eğitim saati dikkate alınarak
hesaplanmaktadır. 'Yetenek' liderlik
programlarına katılançalışanları ifade
etmektedir.
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Yetenek başına eğitim saati: Eğitim
saati/Yetenek sayısı
• “Su” şebeke suyu ve yeraltı suyu
dahil olmak üzere tesislerde
kullanılan her türlü su anlamına
gelmektedir.
• “Su Tüketimi” raporlama döneminde
(1 Ocak - 31 Aralık arasındaki dönem)
kullanılan su anlamına gelmektedir.
Su tüketim verileri, ürün içerikleri
için kullanılan suyu, ısıtma-soğutma
buharını, suyun arındırılmasını, sıhhi
tesisat malzemeleri, yer temizliği ve
üretim işlemleri için kullanılan suyu
içermektedir.
• “Ton başına su tüketimi” raporlama
döneminde (1 Ocak – 31 Aralık
arası) ton başına üretim için
tüketilen su anlamına gelmektedir
ve üretim süreci için kullanılan
tüm su kaynaklarının (m3 birimde)
toplamının üretim hacmine
(ton biriminde) bölünmesiyle
hesaplanmaktadır.
Ton başına su tüketimi miktarı
hesaplanırken, doğal kaynaklar
alanında faaliyet gösteren Esan
tarafından üretilen üretim tonajı dahil
edilmemektedir.
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• “Atık”, üretim, inşaat, yemek
hizmetleri veya diğer faaliyetlerden
kaynaklanan atıkları içeren belirli bir
endüstriyel tesiste üretilen atıkları
ifade etmektedir. Şirket tarafından
tehlikeli olmayan atık olarak üretilen
atık örnekleri arasında kağıt, plastik,
karton, metal, cam, sudaki çamur,
elektronik atık ve hasarlı içerikler
veya ürünler bulunmaktadır. Şirket
tarafından tehlikeli atık olarak üretilen
atık örnekleri arasında ise emici
maddeler, laboratuvar kimyasalları
veya cıva içeren atıklar bulunmaktadır.
• “Toplam berteraf edilen atık miktarı”,
raporlama döneminde (1 Ocak
- 31 Aralık arası) bertaraf edilen
atık miktarı anlamına gemektedir.
Bertaraf yöntemini belirlemek
için, Topluluk akredite edilmiş atık
müteahhitleri tarafından sağlanan
bertaraf belgelerindeki yasal
kategorileri kullanmıştır. Bertaraf
belgelerine dayanarak, bertaraf
işlemleri arasında depolama, işlenmiş
depolama, fiziko-kimyasal arıtma
ve karada yakma bulunmaktadır.
Atık bertaraf işlemlerinin tamamı
Topluluğun faaliyet alanı dışında
gerçekleşmektedir.
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• “Geri dönüştürülen atık oranı”,
raporlama döneminde (1 Ocak - 31
Aralık arası) geri dönüştürülen veya
yeniden kullanılan atık miktarı ve
toplam atık miktarı dikkate alınarak
hesaplanır. Yeniden kullanılmış
atık, yeniden işlenmeden ve geri
dönüştürülmüş atık olmadan aynı
veya farklı amaçlar için tekrar
kullanılan atıkları; hammadde
olarak ya da değiştirilerek /
yeniden işlenerek yeni ürünler için
kullanılmasını ifade etmektedir.
Atık miktarı hesaplanırken, doğal
kaynaklar alanında faaliyet gösteren
Esan tarafından üretilen üretim tonajı
dahil edilmemektedir.

Raporlama Kapsamı
FY 20 ve sunulan karşılaştırmalı
dönemler için TopluluğunTürkiye’deki
enerji tüketimi, enerji tüketimi sonucu
oluşan karbon emisyonu ve su
tüketimi aşağıdakilerle ilişkilidir:
• Türkiye’deki endüstriyel tesisler,
üretim tesisleri ve madencilik
faaliyetlerini kapsayan;
• Endüstriyel tesislerde bulunan idari
binalar; ve
• Endüstriyel tesisler içinde malzeme
ve ürünlerin nakliyesi
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Müşterek yönetime tabi ortaklıklara ait
endüstriyel tesislerde enerji tüketimi,
karbon emisyonları ve su tüketimi,
Topluluğun finansal muhasebe
politikaları doğrultusunda müşterek
yönetime tabi ortaklık ortakları
arasında paylarına göre tahsis
edilmiştir.
FY 20 ve sunulan karşılaştırmalı
dönemler için Topluluğun Türkiye’deki
atık üretimi (bertaraf edilen ya da geri
dönüştürülen) aşağıdakilerle ilişkilidir:
• Türkiye’deki endüstriyel tesisler,
üretim tesislerini kapsarken
madencilik faaliyetlerini dışarda
bırakır;
• Endüstriyel tesislerde bulunan idari
binalar; ve
• Endüstriyel tesisler içinde malzeme
ve ürünlerin nakliyesi
Aşağıda belirtilenler raporlama
kapsamından çıkartılmıştır:
Fabrika kapıları dışında kullanılan
enerji ve su ile üretilen atık. Örneğin,
tedarikçilerden, müşterilere, Topluluk
lokasyonları arasında taşımacılık veya
çalışanların iş seyahati (endüstriyel
tesise ait araçlar dahil olsalar bile) ile
işe gidiş/gelişleri;
Endüstriyel olmayan faaliyetlerde
kullanılan enerji ve su tüketimi ile
üretilen atık;
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• Satın alınan hammaddelerin,
ürünlerin ve diğer malzemelerin
üretiminde üçüncü şahıslar
tarafından kullanılan enerji veya su
ile üretilen atık
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Verilerin Hazırlanması
Enerji tüketimi

• Dış kaynaklı ve sözleşmeli
operasyonlar / imalatlar için
kullanılan enerji veya su ve üretilen
atıklar (diğer bir deyişle üçüncü
taraflarca sözleşmeye bağlı
faaliyetler)

Enerji tüketimi verileri kapsamında
elektrik, buhar; doğal gaz, dizel, LPG
ve akaryakıt olmak üzere birincil yakıt
kaynakları raporlanmaktadır. Elektrik,
doğal gaz ve buhar tüketim verileri,
tedarikçilerin sayaçlarından elde
edilmekte ve iç sayaçlarla (mevcut
olduğunda) ve / veya servis sağlayıcı
faturalarıyla eşleştirilmektedir. Dizel,
LPG ve akaryakıt tüketimi verileri
ise tedarikçi faturalarından elde
edilmektedir.

• Üçüncü taraflara verilen enerji ve su;
ve

Topluluk aşağıda belirtilen dönüşüm
faktörlerini kullanmaktadır:

• Maddi olmayan diğer sera
gazlarından kaynaklanan eşdeğer
karbon emisyonları

• Elektrik için, tedarik birimi kWh
cinsinden faturalandığı için enerji
dönüşümü gerekmemektedir;

Devralma ve elden çıkarmalardan
kaynaklanan enerji tüketimi,
karbon emisyonları ve su tüketimi
hesaplamalara dahil edilmektedir
ve varlık mülkiyeti / kira bedelinin
devredilmesinin sözleşmeye bağlı
tamamlanma tarihinden itibaren bu
dahil edilme süreci sona ermektedir.
Bu durum, Topluluğun finansal
raporlamasıyla tutarlıdır.

• Buhar için dönüşüm faktörü
(tondan kWh'a) doymuş buhar için
termodinamik tablolar (Öztürk,
A. ve Kılıç, A. (1991). Isı Birimleri
ile Termodinamik Tablolar ve
Diyagramlar. Birsen Yayınları),
içeride belirlenen dahili olarak
üretilen basınç ve yoğuşma faktörleri
(kapalı-açık devre yoğuşma oranı
ve ilgili sıcaklıklar) kullanılarak
hesaplanmaktadır;

• Üretilen ürünlerin kullanımında /
tüketiminde ve bertaraf edilmesinde
kullanılan enerji veya su;
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• Doğal gaz için, Türkiye Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından sağlanan enerji dönüşüm
faktörü (metreküpten kWh'a)
kullanılmaktadır; ve
• Doğal gaz dışındaki (dizel, LPG ve
akaryakıt) yakıtlar için, Sera Gazı
(GHG) Protokolü (Temmuz 2009)
tarafından sağlanan karbon dönüşüm
faktörlerinin ilgili oranları kullanılarak
enerji dönüşüm faktörleri (litre veya
kilogramdan kWh’a) elde edilir.

Karbon Emisyonu
Karbon emisyonları, Topluluk
tarafından yayınlanmış
çevrim faktörleri kullanılarak
hesaplanmaktadır. Dönüşüm
faktörleri, enerji tüketimi birimi başına
atmosfere salınan karbon miktarının
belirlenmesini sağlamaktadır. Farklı
enerji kaynakları, karbon yoğunluğunu
yansıtan farklı dönüşüm faktörlerine
sahiptir. Gelecek dönemlerde,
yayınlanan verilerdeki değişiklikleri
/ gelişmeleri yansıtacak şekilde
dönüşüm faktörleri güncellenebilir.
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Topluluk aşağıda belirtilen dönüşüm
faktörlerini kullanmaktadır:
• Yakıtlar için (doğal gaz, mazot, LPG,
akaryakıt gibi) dönüşüm faktörleri
IPCC (İklim Değişikliği Hükümetler
Arası Hükümet Paneli) tarafından
sağlanan verileri kullanan Sera
Gazı Protokolü (Temmuz 2009)
tarafından sağlanan hesaplama
aracından elde edilir. IPCC 2006
Ulusal Sera Gazı Envanterleri
Rehberi (www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/vol2);
• Elektrik ve buhar için dönüşüm
faktörleri, Birleşik Krallık Hükümeti
tarafından sağlanan “2010 Defra /
DECC'nin Şirket Raporlama için Sera
Gazı Dönüşüm Faktörleri Rehberi”
nden alınmıştır. “Ek 10 - Uluslararası
Elektrik Emisyon Faktörleri” içinde
2006 yılı ve Türkiye için listelenen
elektrik dönüşüm faktörleri
kullanılmıştır. İletim ve dağıtım
kayıpları olduğundan elektrik ve
buhar için belirtilen bu dönüşüm
faktörleri, Sera Gazı Protokolü
hesaplama aracında ayrıntılandırılan
etkenler yerine kullanılmıştır.
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Su Tüketimi
Su tüketim verileri doğal kaynaklar
alanında faaliyet gösteren Esan
tesisleri dışındaki diğer üretim
tesisleri için tedarikçi faturalarından
ve sayaçlardan elde edilmektedir.
Bir üretim biriminde oranında
kullanılacak su miktarını gösteren
genel formül 1/5 oranıdır. Bu oran,
literatürde yer alan uygulamalara
göre flotasyon işleminin % 15 ile%
20 arasında gerçekleşmesinden
kaynaklanmaktadır. Topluluk,
operasyon yapısını dikkate alarak 1/5
oranını optimum olarak tanımlamıştır.
Güvence kapsamında kuyu suyu
tüketimi m3 (bin olarak) verilmektedir.

Yeniden Görüş Beyanı
Enerji tüketimi ve karbon emisyonu
verilerinin ölçülmesi ve raporlanması
kaçınılmaz olarak bir dereceye
kadar tahmin içermektedir. Topluluk
seviyesinde veriler üzerinde %5'ten
fazla bir değişiklik olduğu durumda,
yeniden görüş beyanı düşünülebilir.
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Eczacıbaşı Topluluğu Yurtiçi
Üretim Tesisleri
Eczacıbaşı Topluluğu’nda bulunan ve
aşağıda belirtilen 21 adet üretim tesisi
2020 yılı değerlendirmemize tabiidir.

Yapı Ürünleri
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri (seramik
sağlık gereçleri, banyo mobilyası,
yıkanma alanları, armatür), 4 yerleşke
VitrA Karo, 1 yerleşke

Sağlık
Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler
(radyofarmasötik ilaçlar), 5 yerleşke

Tüketim Ürünleri
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri (kimyasal
ürünler, bebek ve kişisel bakım
ürünleri, temizlik kağıtları), 4 yerleşke

Diğer Ürün ve Hizmetler
Esan (seramik sağlık gereçleri ve
karo için endüstriyel hammadde), 6
yerleşke
E-Kart Electronik Kart Sistemleri (akıllı
kart), 1 yerleşke
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Performans Göstergeleri

GRI-102-8

2018

2019

2020

Net Satışlar (milyon TL)

8.300

9.495

11.060

Uluslararası Satışlar (milyon €)

838

840

810

Toplam Varlıklar (milyon TL)

9.200

10.430

12.670

FAVÖK (Milyon TL)

1.600

1.504

2.280

Ar-Ge çalışan sayısı (kişi)

132

116

123

Toplam Ar-Ge harcama tutarı (TL)

29.491.280

35.029.836

35.328.037

Toplam patent başvuru sayısı (adet)

51

52

63

Toplam tescil edilmiş patent sayısı (adet)

41

47

19

Toplam Ar-Ge projesi sayısı (adet)

108

130

126

Toplam doğrudan enerji tüketimi (MWh)

1.085.503

1.171.276

1.205.933

Toplam dolaylı (satın alınan) enerji tüketimi (MWh)

614.686

481.898

488.483

Ürün başına enerji tüketimi (MWh/ton)*

2,48

2,40

2,26

Toplam enerji tasarrufu (MWh)

17.646

10.637

23.939

Kaynağına göre su çekimi (m3)

4.014

4.139

5.042

Şebeke Suyu Tüketimi

1.882

2.030

2.037

Yeraltı Suyu Tüketimi

1.998

2.049

3.005

134

59

0,29

Ürün başına su tüketimi (m3/ton)*

3,85

3,94

3,70

Toplam su geri kazanımı (m3)

15.634

14.914

13.849

Toplam atık mikarı (ton)

110.915

150.801

128.843

Geri kazanılan

57.793

96.638

93.491

Bertaraf edilen

53.123

54.163

35.352

Toplam doğrudan seragazı emisyonu
(scope 1) (ton CO2)

196.837

211.722

218.659

Toplam dolaylı sera gazı emisyonu
(scope 2) (ton CO2)

274.975

248.907

251.672

Ürün başına sera gazı emisyonu (ton CO2/ton)*

0,63

0,61

0,58

Diğer Su Tüketimleri

2018

2019

2020

Kişi başı ortalama eğitim süresi (saat)

22,70

22,40

12,00

Kaza sıklık oranı

1,44

0,98

1,24

Çalışan Demografisi

2020

Toplam İşgücü (Sayı)**

7.515
Kadın

1.518

Erkek

5.997

Sözleşme Türüne Göre Toplam İşgücü (Sayı)

7.515
Belirsiz Süreli İş Akdi

7.480

Kadın

1.504

Erkek

5.976

Geçici İş Akdi

35

Kadın

14

Erkek

21

İstihdam Türüne Göre Toplam İşgücü (Sayı)

7.515
Tam Zamanlı

7.498

Kadın

1.509

Erkek

5.989

Yarı Zamanlı

17

Kadın

9

Erkek

8

Üst Düzey Yöneticiler (Sayı)***

242
Kadın

73

Erkek

169

* Açıklanan rakamlara gayrimenkul ve doğal kaynaklar haricindeki tüm üretim tesisleri dahil edilmiştir.
** Stajyer ve yönetim kurulu üyeleri hariçtir. *** Müdür ve Müdür üstü pozisyonlar rakamlara dahil edilmiştir.
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GRI-102-55

Açıklama Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

Açıklama

GRI 101: Temel 2016

Yönetişim

GRI 102: Genel Açıklamalar 2016

102-18

Organizasyonel Yapı (s.7)

Kurumsal Profil

102-19

Organizasyonel Yapı (s.7)

102-1

Rapor Hakkında (s.2)

102-20

Organizasyonel Yapı (s.7)

102-2

www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar

102-21

Paydaş İlişkileri (s.14-15)

102-3

İletişim (s.83)

102-29

102-4

Rapor Hakkında (s.2); www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.7), Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Öncelikleri (s.9-10)

102-5

Eczacıbaşı Topluluğu 2020 Faaliyet Raporu (s.76-77)

102-30

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.7), Risk Yönetimi (s.12)

102-6

www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar

102-40

Paydaş İlişkileri (s.15)

102-7

Değer Üretim Döngüsünde Sürdürülebilirlik (s.10)

102-41

Fırsat Eşitliği (s.26)

102-8

Performans Göstergeleri (s.73)

102-42

Paydaş İlişkileri (s.14)

102-9

Topluluk kuruluşlarının çok sayıda tedarikçiden oluşan geniş kapsamlı
satın alma portföyleri bulunur. Kuruluşların tedarikçi havuzlarında
sektörlerine göre değişiklik gösteren kriterlere uygun olarak seçilmiş
küçük ölçekli şirketlerden büyük ölçekli şirketlere uzanan farklı
büyüklüklerdeki şirketler yer alır.

102-43

Paydaş İlişkileri (s.14-15)

102-44

Paydaş İlişkileri (s.14), Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Öncelikleri (s.9-10)

102-10

Raporlama döneminde şirket operasyonlarında belirgin bir değişiklik
gerçekleşmemiştir.

102-11

Risk Yönetimi (s.12)

102-12

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ortak Mesajı (s.3)

102-13

Kurumsal Üyelikler (s.16)

Strateji
102-14

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ortak Mesajı (s.3-4)

102-15

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ortak Mesajı (s.3-4)

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

Paydaş Katılımı

Raporlama Uygulaması
102-45

Rapor Hakkında (s.2)

102-46

Rapor Hakkında (s.2), Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Öncelikleri (s.9-10)

102-47

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Öncelikleri (s.9-10)

102-48

Geçmiş dönemlere yönelik değişen beyan bulunmamaktadır

102-49

Geçmiş dönemden farklı bir uygulama bulunmamaktadır

102-50

Rapor Hakkında (s.2)

102-51

Geçmiş döneme ait rapor 2020 Ekim ayında yayınlanmıştır.

102-52

Rapor Hakkında (s.2)

102-53

İletişim (s.83)

Etik ve Dürüstlük

102-54

Rapor Hakkında (s.2)

102-16

İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

102-55

GRI İçerik İndeksi (74-75)

102-17

İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

102-56

Bağımsız Denetim Beyanı (s.81-82)

"GRI Hizmetler Birimi, Materiality Disclosures Service kapsamında, GRI İçerik İndeksi'nin açıkça sunulduğunu ve 102-40 ve 102-49 arası Açıklamaların raporun uygun bölümlerinde yer aldığını değerlendirmiştir. Bu
hizmet, raporun Türkçe versiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir."
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GRI-102-55

Öncelikli Konular

Öncelikli Konular
Standart

Açıklama

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

Standart

İş Etiği ve Yasal Uyum
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016
GRI 205:
Rüşvet ve
Yolsuzluk
Karşıtlığı
2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Öncelikleri (s.10), İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Değerlendirmesi

İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

205-2 Yolsuzlukla mücadele politika ve
İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13z
prosedürleri ile ilgili iletişim uygulamaları

İklim ve Çevre
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 302:
Enerji 2016

GRI 303: Su
ve Atıklar
Yönetim
Yaklaşımı
2018

GRI 305:
Emisyonlar
2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Öncelikleri (s.10), İklim ve Çevre (s.18-21)

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Organizasyonel Yapı (s.7), İklim ve Çevre (s.18-21)

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Organizasyonel Yapı (s.7), Değer Üretim
Döngüsünde Sürdürülebilirlik (s.10), İklim ve
Çevre (s.18-21)

302-1 Organizasyon İçindeki Enerji
Tüketimi

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.20),
Performans Göstergeleri (s.73)

302-3 Enerji Yoğunluğu

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.20),
Performans Göstergeleri (s.73)

302-4 Enerji Tüketiminin Azaltılması

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.20),
Performans Göstergeleri (s.73)

303-1 Kurumun Su Politikası ve Yönetim
Yaklaşımı

Organizasyonel Yapı (s.7), Su Verimliliği (s.22)

303-2 Su Deşarjı ile ilgili Etkilerin Yönetimi

Su Verimliliği (s.22)

303-3 Su Çekimi

Su Verimliliği (s.22)

303-5 Toplam Su Tüketimi

Su Verimliliği (s.22), Performans Göstergeleri (s.73)

305-1 Doğrudan sera gazı emisyonları
(Scope 1)

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.20),
Performans Göstergeleri (s.73)

305-2 Dolaylı sera gazı emisyonları
(Scope 2)

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.20),
Performans Göstergeleri (s.73)

305-4 Sera gazı emisyon yoğunluğu

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.20),
Performans Göstergeleri (s.73)

Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi

GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 306:
Atık 2020

Açıklama

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

306-1 Atık üretimi ve atıkla ilgili belirgin
etkiler

Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi (s.23-24)

306-2 Atıkla ilgili belirgin etkilerin
yönetimi

Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi (s.23-24)

306-3 Oluşan atık

Performans Göstergeleri (s.73)

306-4 Geri kazanılan atık

Performans Göstergeleri (s.73)

306-5 Bertaraf edilen atık

Performans Göstergeleri (s.73)

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Öncelikleri (s.10), Fırsat Eşitliği (s.26-27)

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Organizasyonel Yapı (s.7),
Fırsat Eşitliği (s.26-27)

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Fırsat Eşitliği (s.26-27)

202-1 Cinsiyet bazında standart giriş
düzeyi ücretin yerel asgari ücrete oranı

Fırsat Eşitliği (s.27)

405-1 Yönetim organları ve çalışanların
çeşitliliği

Performans Göstergeleri (s.73)

405-2 Kadınlar ve erkekler arasındaki
taban maaş ve ücret oranı

Fırsat Eşitliği (s.27)

Fırsat Eşitliği
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016
GRI 202:
Pazar
Görünümü
2016
GRI 405:
Çeşitlik
ve Fırsat
Eşitliği 2016

İş Emniyeti ve Güvenilirlik
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

GRI 403: İş
Sağlığı ve
Güvenliği
2018

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Öncelikleri
(s.10), İş Emniyeti ve Güvenilirlik (s.34)

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Organizasyonel Yapı (s.7), İş Emniyeti ve
Güvenilirlik (s.34)

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

İş Emniyeti ve Güvenilirlik (s.34)

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi

İş Emniyeti ve Güvenilirlik (s.34), Topluluk
Kuruluşları İSG Uygulamaları (s.35)

403-6 Çalışan sağlığını iyileştirmek için
gerçekleştirilen uygulamalar

Topluluk Kuruluşları İSG Uygulamaları (s.35)

403-9 İşle ilgili yaralanmalar

Performans Göstergeleri (s.73)

İş Emniyeti ve Güvenilirlik
GRI 103:
Yönetim
Yaklaşımı
2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Öncelikleri (s.10), Geri Kazanım ve Döngüsel
Ekonomi (s.15-16)

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Organizasyonel Yapı (s.7), Geri Kazanım ve
Döngüsel Ekonomi (s.23-24)

GRI 203:
Dolaylı
Ekonomik
Etkiler 2016

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Organizasyonel Yapı (s.7), Geri Kazanım ve
Döngüsel Ekonomi (s.23-24)

GRI 302:
Enerji 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik
Öncelikleri (s.10), İnovasyon (s.44-48)

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Organizasyonel Yapı (s.7), İnovasyon (s.44-48)

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

İnovasyon (s.44-48)

203-2 Belirgin dolaylı ekonomik etkiler

İnovasyon (s.44-60), Performans Göstergeleri
(s.73)

302-5 Ürün ve Hizmetlerin Enerji
Tüketiminin Azaltılması

İnovasyon (s.52-56)
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UN Global Compact İçin Kaynakça
UN Global Compact İlkeleri

Referanslar

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı

Fırsat Eşitliği (s.26)

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Fırsat Eşitliği (s.26)

Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası çalışanlarının sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

Fırsat Eşitliği (s.26)

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

Fırsat Eşitliği (s.26)

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

Fırsat Eşitliği (s.26)

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Fırsat Eşitliği (s.26-29)

Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İklim ve Çevre (s.18-24)

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İklim ve Çevre (s.18-24)

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

İklim ve Çevre (s.18-24)
İnovasyon (s.50-60)

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

İNOVASYON

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR
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WEF - Paydaş Kapitalizmi Metrikleri
Yönetişim İlkeleri
Tema

Ana Metrikler ve Beyanlar

Açıklama

Referanslar

Yönetişim
amaçları

Amacın belirlenmesi

Bir işletmenin, ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlara çözüm önerme
araçlarını ifade etmek için belirttiği şirket amacı. Kurumsal amaç başta
hissedarlar olmak üzere bütün paydaşlar için değer üretmelidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ortak Mesajı (s.3-4)

Yönetişim
organının kalitesi

Yönetişim organının oluşumu

En üst düzey yönetim organı ve alt komitelerinin oluşumu: Ekonomik,
çevresel ve sosyal konulardaki deneyimlerine, yönetimde görev alıp
almadıklarına, bağımsızlık durumlarına, yönetişim organındaki görev
süresine, her bir üyenin diğer belirgin görev ve sorumluluklarına,
sorumluluklarının doğasına, cinsiyetine, yeterince temsil edilmeyen
sosyal gruplara mensup olmasa ya da paydaş temsiliyetine göre

Organizasyonel Yapı (s.7)

Paydaş katılımı

Paydaşları etkileyen öncelikli
konular

Paydaşlar için öncelikli olan konular, bu konuların tespiti ve paydaşların
katılımını sağlamada kullanılan yöntem.

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Öncelikleri (s.9-11)

1. Yolsuzluk karşıtlığı politika ve prosedürleri hakkında yönetişim
organlarının üyelerine, çalışanlara ve iş ortaklarına verilen eğitimler

Yolsuzluk karşıtlığı

Etik davranış

a) Raporlama döneminde geçmiş yıllarla ilgili tespit edilen yolsuzluk
vakalarının sayısı ve oluşumu
b) Raporlama döneminde mevcut dönemle ilgili tespit edilen yolsuzluk
vakalarının sayısı ve oluşumu

İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

2. Yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet çevresinin iyileştirmesine
yönelik inisiyatiflerle görüşmeler ve paydaş katılımı
İç ve dış mekanizmalara yönelik açıklamalar:
Korunan etik tavsiye ve
raporlama mekanizmaları

Risk ve fırsatların
gözetimi

Risk ve fırsatların iş
süreçlerine entegre edilmesi

1. Etik ve yasalara uygun davranış, kurumsal dürüstlük konusunda
tavsiye mekanizmaları

İş Etiği ve Yasal Uyum (s.13)

2. Etiğe ve kanunlara, kurumsal dürüstlüğe aykırı davranışlarla ilgili
raporlama mekanizmaları
Şirketin karşılaştığı başlıca öncelikli risk ve fırsatlarını belirten (jenerik
sektörel risklerden farklı olarak) şirket risk faktörleri ve fırsat beyanları,
şirketin bu risklere karşı iştahı, bu risk ve fırsatların zaman içinde
değişimi, ve bu değişime yanıt. bu risk ve fırsatlar, iklim değişikliği
ve data yönetimi gibi öncelikli ekonomik, çevresel ve sosyal konuları
içermelidir.

Risk Yönetimi (s.12)
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Gezegen
Tema

Ana Metrikler ve Beyanlar

Sera gazı (GHG) emisyonları

Temiz Suya
Erişilebilirlik

Referanslar

GHG Protocol Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarından ilgili tüm
sera gazlarının (örn: karbondioksit, methan, azoroksit, F-gazları vs.)
karbondioksit eşleniği metrik ton cinsinden raporlanması

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.19-21)
Performans Göstergeleri (s.73)

Uygun olduğu takdirde tedarik ve satışa dönük (GHG Protocol Scope 3)
temel emisyonların değerlendirilmesi ve raporlanması

Kapsam1 ve Kapsam 2 emisyonları yıllık planda hesaplanıp
raporlanmaktadır. Kapsam 3 düzeyi emisyonların tüm
Topluluk kuruluşlarında hesaplanması hedeflenmektedir.

TCFD uygulaması

TCFD önerilerinin tamamen uygulamaya geçirilmesi. Eğer gerekliyse,
tam uygulamaya yönelik en fazla 3 yıl olmak üzere bir hedef zaman
planı belirtin. Küresel ısınmayı 2°C'nin çok altında, endüstri öncesi
düzeyin üstünde ve ısınmayı 1,5°C'de tutmayı hedefleyen Paris
Anlaşması hedefleriyle uyumlu ve net-sıfır düzeyini 2050'den önce
başarmaya yönelik GHG emisyon hedefleri belirlemek veya belirlemeyi
taahüt etmek.

Topluluk genelinde iklim risklerinin detaylı
değerlendirmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu
kapsamda TCFD’ye uyum çalışmaları da planlanmaktadır.

Toprak kullanımı ve ekolojik
duyarlılık

Koruma altında veya Ana Biyoçeşitlilik Alanlarında şirketin sahip
olduğu, kiraladığı ya da yönettiği operasyon merkezlerinin sayısı ve
alanı (hektar)

Topluluk kuruluşlarının başta RAMSAR sahaları olmak
üzere koruma altında olan sahalarda faaliyet gösteren bir
operasyon merkezi bulunmamaktadır.

Operasyonlarda gerçekleştirilen su çekimi ya da tüketimi megalitre
cinsinden miktarı ve WRI Aqueduct Su Riskleri Haritası'na göre yüksek
ve aşırı yüksek su riski bulunan bölgelerde bulunan operasyonlarda
gerçekleşen su çekimi ve tüketiminin yüzdesini raporlayınız.

Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Yönetimi (s.22)

İklim değişikliği

Tabiat varlığı kaybı

Açıklama

Su kıtlığı yaşanan bölgelerde
yapılan su çekimi ve tüketimi

Uygun olduğu durumda, aynı bilgiyi tedarik ve satışa dönük olarak
değerlendirip raporlayın.

Performans Göstergeleri (s.73)

ECZACIBAŞI
ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2020
79

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

İKLİM VE
ÇEVRE

FIRSAT
EŞİTLİĞİ

İŞ EMNİYETİ VE
GÜVENİLİRLİK

İNOVASYON

İnsan
Tema

Onur ve eşitlik

Ana Metrikler ve Beyanlar

Açıklama

Referanslar

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Kategori, yaş grubu, cinsiyet ve diğer çeşitlilik göstergelerine göre
çalışan yüzdeleri.

Fırsat Eşitliği (s.26-32)

Ücret eşitliği

Öncelikli eşitlik konularına göre (kadın/erkek, azınlık/çoğunluk
etnik grup, ya da diğer ilgili eşitlik alanları) belirgin operasyon
lokasyonlarında tüm çalışan kategorilerine göre temel maaş ve
ücretlenme oranları.

Fırsat Eşitliği (s.27)

Ücret düzeyi (%)

Cinsiyet bazında standart giriş düzeyi ücretlerin yerel asgari ücrete
oranı.

Fırsat Eşitliği (s.27)

Çocuk işçilik, zorunlu ve zorla
çalıştırma vakaları riski

Belirgin ölçüde çocuk işçi, zorla ve zorunlu çalıştırma riskleri
barındırdığı düşünülen operasyon ve tedarikçiler hakkında açıklama. Bu
türden riskler aşağıdaki koşullarda ortaya çıkabilir:
a) operasyon (örneğin üretim tesisi) ve tedarikçi türü;

Performans Göstergeleri (s.73)

Fırsat Eşitliği (s.26)

b) Risk altında bulunduğu düşünülen operasyon ya da tedarikçilerin yer
aldığı ülke ve coğrafi bölgeler

Sağlık ve esenlik

Geleceğin
yetenekleri

Sağlık ve emniyet

Sağlanan eğitimler

İş kazası nedenli ölüm sayısı ve oranı; (ölümler hariç) ağır sonuçlu
iş kazası yaralanmaları; kaydedilebilir iş kazaları; iş kazalarının ana
nedenleri ve toplam çalışma saati.
Organizasyonun çalışanlarının işle ilgili olmayan tıbbi veya sağlık
hizmetlerine erişimini nasıl kolaylaştırdığına dair açıklamalar ve
çalışanlara sağlanan erişimin kapsamı
Cinsiyet ve kategori bazında organizasyonun raporlama döneminde
çalışanlarına sunduğu ortalama eğitim saati (Toplam çalışan eğitim
saatinin toplam çalışan sayısına bölünmesi ile)
Tam zamanlı çalışan başına ortalama eğitim ve gelişim harcaması
(çalışanlara sunulan eğitimlerin toplam maaliyetinin çalışan sayısına
bölünmesi ile)

İş Emniyeti ve Güvenilirlik (s.34)

Fırsat Eşitliği (s.30)
Performans Göstergeleri (s.73)

TOPLUMSAL
YATIRIMLAR
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Refah
Tema

Ana Metrikler ve Beyanlar

İstihdam adedi ve oranı

Açıklama
1. Yaş grubu, cinsiyet, diğer çeşitlilik göstergeleri ve bölge bazında yeni
işe alınan çalışanların sayısı ve oranı.
2. Yaş grubu, cinsiyet, diğer çeşitlilik göstergeleri ve bölge bazında
çalışan sirkülasyonu sayısı ve oranı.

Referanslar
Bu yıl yayınlanmayan bu istatistiklerin önümüzdeki
dönemde rapora dahil edilmesi hedeflenmektedir.

1. Organizasyonun global operasyonlarını kapsamak kaydıyla tahakuk
bazında, üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer (EVG&D),
-ideal olarak aşağıdaki kırılımda açıklanmak üzere – Gelirler
– Operasyonel masraflar
Ekonomik destekler

– Çalışan ücret ve yan hakları
– Sermayedarlara yapılan ödemeler

Raporlama döneminde toplam 10.495 milyon TL gelir elde
edilirken, 8.546 milyon TL faaliyet masrafı, 1.130 milyon
TL çalışan maaş ve yan hakları, 108 milyon TL temettü,
274 milyon TL vergi ve 90 milyon TL toplumsal yatırım
harcaması gerçekleştirilsi

– Devlete yapılan ödemeler
– Toplumsal yatırımlar

İstihdam ve servet
üretimi

2. Devletten alınan destekler: raporlama döneminde devletten alınan
finansal desteklerin toplam parasal değeri

Topluluk kuruluşlarının bir kısmı Covid-19 kapanma
döneminde devletten kısa çalışma ödeneği desteği
almıştır.
Raporlama döneminde amortisman hariç sermaye
harcamalarının toplam tutarı 354 milyon TL'dir.

Finansal yatırım destekleri

1. Şirketin yatırım stratejisi hakkında açıklamalarla desteklenmek
üzere toplam sermaye harcamasından (CapEx) amortisman bedelinin
çıkarılması

2. Şirketin hissedarlarına yönelik sermaye getirisi stratejisine yönelik
açıklamalarla birlikte hisse geri alımı ile temettü ödemeleri toplamı
Daha iyi ürün ve
hizmetlerin için
inovasyonu
Toplum ve sosyal
canlılık

Toplam Ar-Ge Harcamaları

Toplam Ar-Ge harcaması

Ödenen toplam vergi

Kategori bazında kurumlar vergisi, emlak vergisi, KDV ve diğer satış
vergileri, işveren tarafından ödenen çalışan sigorta primi ve şirkete
maliyet oluşturan diğer vergiler dahil olmak üzere toplam global vergi
ödemeleri.

Kapasite artırımı ve uluslararası büyüme odaklı
yatırımlarınızı artırmaya devam ediyoruz. Alışageldiğimiz
yoğun kaynak tüketen yaşam tarzı ve üretim
stratejilerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Temel hedefimiz
uluslararası yatırım ve ticaretle daha güçlü biçimde
büyümek ve genişlemektir. Günümüzde oluşmaya başlayan
yeşil ve dijital ortak uluslararası pazarın bir parçası olmak
amacıyla da yönümüzü döngüsel ekonomiye dayalı üretim
modelleri ve ürünlere çeviriyoruz.
Bu kapsamda raporlama döneminde 108 milyon TL
harcama yapılmıştır.
İnovasyon (s.59)
Performans Göstergeleri (s.73)
Raporlama döneminde toplam 274 milyon TL kurumlar
vergisi, 177 milyon TL çalışan sigortası primi ve 23 milyon
TL de diğer vergi türlerinde ödeme gerçekleştirilmiştir.
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pwc
S1mrh Giivence Raporu
Eczac1b�1 Holding A.�. Yonetim Kurulu'na,
Eczac1bm;n Holding A.$. ("Topluluk") Yonetim Kurulu tarafmdan 31 Arahk 2019 tarihinde sona eren yil
itibariyle haz1rlanan Topluluk'un Siirdiiriilebilirlik Raporunda ("2019 Siirdiiriilebilirlik Raporu") yer alan
ve a§ag1da listelenmii;; Se<;ilmii;; Siirdiiriilebilirlik Bilgileri ("Se<;ilmii;; Bilgiler") iizerinde bagrms1z smirh
giivence c;ah§mas1 yiiriitmek iizere gorevlendirilmii;; bulunuyoruz.
Se-;ilmi� Bilgiler

Siirdiiriilebilirlik Raporu'nda 2. sayfada bulunan Rapor Hakkmda boliimiinde yer alan Sec;ilmi§
Bilgiler'in kapsam1 31 Arahk 2019 tarihinde sona eren yil itibariyle a1;,ag1daki gibi ozetlenmektedir.

2019

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Toplam Enerji Tiiketimi,
Toplam Karbon Emisyonu,
Toplam Su Tiiketimi,
istihdamda KadmOram,
ii;;e Ahmda KadmOram,
KazaOram,
Yetenek Ba§ma Diii;;en Egitim Saati,
Toplam Berteraf Edilen At1k Miktan,
Geri Doniii;;tiiriilen AtikOram,
Ton Bai;;ma Enerji Tiiketimi
Ton Bai;;ma Su Tiiketimi
Ton Bai;;ma Karbon Emisyonu

Bag1ms1z giivencemiz yalmzca 31 Arahk 2019 tarihinde sona eren yil i<;in haz1rlanm11;, olup onceki donemlere
ya da 2019 Siirdiiriilebilirlik Rapor'undaki Se<;ilmii;; Bilgiler d11;,mda yer alan diger bilgiler dayal1 herhangi bir
i§lem uygulanmam11;, ve bu nedenle herhangi bir sonuc; bildirilmemii;;tir.

01-;iit

Topluluk Sec;ilmi§ Bilgileri hazirlarken 2019 siirdiiriilebilirlik raporunun 68-69 sayfalarmda yer alan
Eczac1ba1;,1 Toplulugu Raporlama Kilavuzu ("Raporlama Kilavuzu") boliimiindeki prensipleri kullanm11;,t1r.

PwC Bag1ms12 Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu�avirlik A.$.

BJK Plcca, Siileyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Be�ikla:j 34357 istanbul-Turkey
Mersis Numaram1z: n-/46{}-{}224-()5()()()/ 5
T: + 9() 2 / 2 326 6()6(). F: +9() 212 326 6()5(), www.pwc.com.tr
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İLETİŞİM
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Kanyon Ofis Büyükdere Caddesi
No:185 Levent 34394 İstanbul
Tel: +90 212 371 70 00
Faks: +90 212 371 72 22
www.eczacibasi.com.tr
Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal
İlişkiler Koordinatörlüğü
ESG@eczacibasi.com.tr
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