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* Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki tüm şirketleri kapsayan Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği 

Politikası, 30.12.2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiştir. 



 
ECZACIBAŞI TOPLULUĞU 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 
1. AMAÇ VE KAPSAM 

Eczacıbaşı Topluluğu1 iş sağlığı ve güvenliğinin bir sorumluluk olduğu inancıyla, 
mevzuatın ve ilgili yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerini temel alarak çalışanlar, 
tedarikçiler, yükleniciler, stajyerler ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere ilgili tüm 
tarafların katılımıyla yasal ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirir. 

 
Tüm Topluluk kuruluşları, iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike 
kaynaklarının ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi amacıyla güvensiz hareket ve 
durumlarını önler; çalışanların ve ilgili paydaşların iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 
arttırılmasına yönelik çalışır. 
 
İşbu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası (Politika), iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda 
Eczacıbaşı Topluluğu’nun kabul ettiği genel ilke ve taahhütleri düzenlemek amacıyla 
hazırlanmış olup tüm Eczacıbaşı Topluluk Kuruluşlarını kapsar.  

 
2. GENEL İLKE VE TAAHHÜTLER 

Eczacıbaşı Topluluğu, İSG çalışmaları kapsamında; çalışanlar ve İSG odağında etkileşimde 
bulunduğu tüm ilgili paydaşlar için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları temin etmeyi, 
sürekli gelişmeyi ve yürürlükte bulunan mevzuat ile kuruluşların kendi faaliyet alanları ile 
ilgili tabi olduğu diğer şartlara riayet edilmesini sağlamayı taahhüt eder. Çalışanlarına, 
topluma, paydaşlarına karşı görevlerinin bilincinde bir Topluluk olarak, sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamını sağlamak için çalışmalar yürütür. Bu kapsamda Topluluk kuruluşları 
sahalarında çalışan tüm paydaşlarından, bu kurallara uymasını ve geliştirmek için 
katkılarını ister. 
 
Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları, işyeri ve eklentilerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuralları 
kapsamında: 

• İş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri kaynağında yok edecek 
proaktif önlemler alır. 

• Önleyici bir yaklaşımla, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli ortamlar sağlamak için belirli 
aralıklarla risk analizleri yapar ve tüm fırsatları değerlendirerek gerekli önlemler için 
planlama, uygulama, geliştirme ve sürekli iyileştirme yapar. 

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuata ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder. 

• Mevzuat gereklilikleri ötesinde teknolojik ve sektörel yenilikleri de dikkate alarak 
çalışan ve paydaş beklentilerini karşılayacak sürekli gelişimi sağlamayı benimser. 

• Çalışanlarının İSG süreçlerine katılımını ve ihtiyaç duyduğu danışma ortamını sağlar. 
İSG yönetim sisteminin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması, performans 
değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde, danışma ve uygun olan tüm 
seviyelerde çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin katılımı 
için süreçleri oluşturur, uygular ve sürekliliğini sağlar.  

 
1 “Eczacıbaşı Topluluğu” ya da “Topluluk”,  Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin doğrudan 
veya dolaylı olarak kontrol ettiği bağlı şirketlerinin tamamını ifade eder.  



• İSG’ye yönelik ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu donanımları sağlar, güvenli ekipman 
ve uygun teknolojileri kullanır. 

• Topluluk genelindeki ve kuruluş içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
arttırılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirir. 

• Çalışanlarına kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunma ve kişisel koruyucu 
donanımları doğru-eksiksiz kullanımı için eğitimler verir. 

• Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak 
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.  

• İSG yönetim sisteminin sürekliliğini sağlar ve geliştirir. Yeni teknoloji, gerek kuruluş 
içinde gerekse kuruluş dışında olumlu uygulamalar, ilgili taraflar/paydaşlardan 
gelecek öneri ve tavsiyeler, İSG ile ilgili konulardaki yeni bilgi ve anlayışlar, 
çalışanların beceri ve yetkinliklerindeki değişiklikleri kapsayacak şekilde İSG yönetim 
sistemini sürekli iyileştirir. 

• Toplumun sağlık ve güvenliğine, üretim teknolojileri ve ürünlerle katkıda bulunur. 

• İSG süreçlerini geliştirecek sertifikasyon süreçlerini takip eder ve hayata geçirmeyi 
önceliklendirir. 

• İSG performansının iyileştirilmesinde dış paydaşlarla birlikte çalışır. 

• İç ve dış denetimlerle kuruluşlardaki İSG süreçlerini geliştirir. 

• Davranış odaklı İSG yönetimini benimser. 

• Temel Performans Göstergelerini (TPG) ve bu göstergelere dair hedefleri belirleyerek 
takibini ve analizini yapar. 

• Faaliyet alanları içerisindeki tüm çalışanlarının, yüklenici firma çalışanlarının, 
ziyaretçilerin ve stajyerlerin bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla İSG ile 
ilgili kişisel farkındalıklarını arttırmalarını sağlar. 

• Mevcut yatırımlarda yapılacak değişikliklerde ve yeni yatırımları planlarken İSG 
risklerini gözetir ve yönetir. 

• Olası acil durumlar ve risklere karşı eylem planları ve etkili iletişim yolları belirler,  
oluşturur, uygular ve periyodik olarak etkinliği gözden geçirir. 

• Tedarikçi ve yüklenicilerin işbu Politika’da belirtilen esaslara uyumunu gözetir. 
 

3. UYGULAMA SORUMLULUĞU 
Bu Politika, Eczacıbaşı Topluluğu İSG Komitesi ve Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal 
İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından oluşturulmuş, Eczacıbaşı Holding ESG 
(Environmental, Social, Governance; ÇSY-Çevresel, Sosyal, Yönetişim) Komitesi’nin 
olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girmiştir.   

 
Politika’da yer alan maddelerin hayata geçirilmesinin gözetilmesinden Topluluk 
kuruluşlarının Üst Yönetimleri uygulanmasından ise Topluluk kuruluşlarının iş birimleri 
kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlı olarak sorumlu olup Politika’nın Kuruluşlarda 
uygulanmasının takibi Eczacıbaşı Holding ESG (ÇSY) Komitesi ve Topluluk kuruluşlarının 
İç Denetim ve Uyum Ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Kuruluşların Yönetim Kurulları, 
İSG hususundaki yetki ve sorumluluklarını şirket içerisinden yetkilendirdikleri kişilere 
mevzuat uyarınca gerekli usul ve esasları takip ederek delege edebilirler. Böyle bir 
durumda, Yönetim Kurulları yetki ve sorumlulukların delege edildiği kişilerin üst düzey 
denetim ve gözetimini sağlar.  
 



4. POLİTİKANIN İZLENMESİ 
İşbu Politika, yıllık olarak Eczacıbaşı Topluluğu İSG Komitesi tarafından gözden 
geçirilecek ve değerlendirilecektir. Kuruluş uygulamalarında politikayı etkileyecek 
önemli bir değişiklik olması durumunda, Politika Eczacıbaşı Topluluğu İSG Komitesi ile 
Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gözden 
geçirilecek ve değişikliklere uyumlu hale getirilecektir. Politika’da yapılan değişiklikler 
Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.  

 
5. İLETİŞİM 

Politika’ya yönelik, bilgi talebi, öneri ve şikayetler uyum@eczacibasi.com.tr adresine e-
posta yoluyla iletilebilir. 
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