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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak, 
Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında 
gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir 
kalkınma faaliyetlerini, 2008 yılından 
bu yana Topluluğumuzca yayınlanan 
raporlarla paydaşlarımızın bilgisine 
sunduk. Bu yıl ilk kez Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
olarak kuruluşumuz özelinde 
sürdürülebilirlik raporumuzu 
yayınlıyor ve faaliyetlerimizi 
paydaşlarımıza iletmekten mutluluk 
duyuyoruz. İlerleyen dönemde 
sürekli iyileşme prensibi ile 
uygulamalarımızı ve raporlarımızı her 
yıl zenginleştirmeye devam etmeyi 
hedefliyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik
stratejimizi, uygulamalarımızı,
izlediğimiz yol ve yöntemleri,
amaçlarımızı ve kaydettiğimiz
ilerlemeleri sunan raporumuz,
GRI Standartları “temel” seçeneğine
uygun olarak hazırlanmıştır. Rapor 
içeriğimizi oluşturan öncelikli konular, 
GRI Standartları’nda işaret edilen 
içerik ve kalite ilkelerine uygun 
yöntemlerle tespit edilmiştir. 

Raporumuzu hazırlarken “UN Global 
Compact” ilkelerini dikkate aldık. 
Aynı zamanda  Dünya Ekonomik 
Forumu'nun Paydaş Kapitalizmi 
Göstergeleri'ni kullanmayı taahhüt 
ederek raporlamamızda bu ilkeleri de 
göz önünde bulundurduk.

Bu raporda yer alan bilgiler 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş. şirketinin 1 Ocak 2021 – 31 
Aralık 2021 tarihleri arasındaki Türkiye 
operasyonlarını kapsamakta ve aksi 
belirtilmedikçe EPC Maroc S.A.R.L., 
Ipek Kagıt Central Asıa Llp, Ipek 
Kagıt Kazakhstan Llp. ve Eczacıbası 
Tuketım Urunlerı Sanayi ve Tıcaret 
A.S. - DMCC Branch’ye ait bilgileri 
içermemektedir.

Rapor Hakkında

Eczacıbaşı Topluluğu Entegre
Sürdürülebilirlik Raporu 2021’in ve

geçmiş döneme ait tüm raporların PDF
versiyonlarına kurumsal internet sitesi

www.eczacibasi.com.tr  ve  
www.eczacibasituketim.com adresinden

ulaşabilirsiniz

GRI-102-1, GRI-102-4, GRI-102-5, GRI-102-12 GRI-102-45, GRI-102-46, GRI-102-50, GRI-102-54
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CEO Mesajı

Sevgi ve saygılarımla,
 

Alp Günvaran
CEO

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

Değerli Paydaşlarımız, 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak temiz 
ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her 
anına eşlik ediyoruz. Küresel COVID-19 
salgını, iklim değişikliği ve ekonomik 
çalkantılarla sınandığımız bir dönemde, 
sürdürülebilirliğin süreçlerimize kattığı 
değere ve paydaşlarımıza sağladığı 
faydalara farklı boyutlarıyla tanıklık ettik. 
Esneklik, çeviklik ve verimlilik tarafında 
elde ettiğimiz pozitif sonuçlar sayesinde 
değişime uyum sağlayabildik. Topluma 
ve çevreye duyarlı bir değer zinciri ile 
dünyamızın ve tüm paydaşlarımızın 
esenliği için çalışmaya devam etmekten 
mutluluk duyuyoruz.

Kişisel bakım kategorisindeki lider Türk 
şirketi olarak; temizlik kağıtları, ıslak 
temizleme mendilleri, kişisel bakım, 
bebek bakım, ev bakım ve ev dışı temizlik 
kategorilerindeki öncü markalarımızla 
temiz ve sağlıklı bir yaşam için çalışırken 
sürdürülebilirlik sorunlarına ve iklim 
krizine karşı hazırlıklı olmayı, çevresel 
ayak izimizi azaltmayı ve değer zincirimizi 
çeşitlendirerek yaratıcı çözümler 
üretmeyi önemsiyoruz. Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri’nde sürdürülebilirlik 
bu çerçevede, inovasyon ve dijitalleşme 

süreçleri ile entegre bir şekilde 
yürütülüyor.

Enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir 
kaynak yönetimi, atıkların geri kazanımı ve 
emisyonlarımızın azaltılması önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Bu kapsamda 
yürüttüğümüz projelerle, 2019 yılına 
kıyasla 2021’de karbon emisyonumuzu ton 
başına üründe %2,7, ton başına üründe su 
tüketimimizi ise %5 azalttık.

2021’de atıklarımızın %95’ini geri 
kazandık. Temizlik kağıtlarında üretimde 
ham madde olarak sorumlu ormanlardan 
elde edilen selüloz kullanıyoruz. 
Ambalajlarımızda da plastik oranını 
düşürüyoruz.

Kapsayıcılık ve fırsat eşitliğinin önemine 
inanıyoruz. Bu kapsamda, istihdamda 
ve yönetimde kadın çalışan oranımızın 
yükseltilmesine yönelik çalışmalarımızı 
2021’de de sürdürdük. İşe alımda kadın 
çalışan oranımızı %50’ye çıkarma 
hedefimize ulaştık. Beyaz yaka kadın 
çalışan oranımız %39 olarak gerçekleşti. 
Hedefimiz bu oranı %40’a çıkarmak. 
Bir diğer hedefimiz de kadın yönetici 
oranımızı %31’den %35’e yükseltmek.  

İş sağlığı ve güvenliği her zaman 
önceliklendirdiğimiz, kendimizi sürekli 
geliştirdiğimiz ve hem sektörümüze hem 
diğer sektörlere ilham ve örnek olmak 
istediğimiz bir diğer alan. 2021 yılında, 
gün kayıplı iş kazası frekansımızda %9 
iyileşme sağladık ve yeni projelerle sıfır iş 
kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefimize 
kararlılıkla ilerliyoruz. 

Bugüne kadar, sürdürülebilirlik 
uygulamalarımızı Eczacıbaşı Topluluğu 
Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla 
paydaşlarımızın bilgisine sunuyorduk. 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu
yıl itibarıyla Dünya Ekonomik 
Forumu’na taahhütte bulunarak 
Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri (WEF 
Stakeholder Capitalism Metrics) 
ilkelerini uyguladığımız ve GRI (Global 
Reportive Initiative) onayı aldığımız ilk 
münferit sürdürülebilirlik raporumuzu 
yayımlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Her bireyin ihtiyaç duyduğu ve istediği 
kaliteli sağlık ve hijyen ürünlerine 
erişebildiği bir gelecek hedefiyle 
çalışmaya, paydaşlarımızın mutluluğu ve 
gezegenimizin sürdürülebilirliği için değer 
yaratmaya devam edeceğiz. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YÖNETİMİ

İKLİM VE 
ÇEVRE

FIRSAT 
EŞİTLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

İNOVASYON TOPLUMSAL 
YATIRIMLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YÖNETİMİ



Dr. Nejat Eczacıbaşı tarafından Türkiye’nin ilk modern 
ilaç fabrikasının kurulmasıyla 1942 yılında faaliyetlerine 
başlayan Eczacıbaşı Topluluğu, yapı ürünleri, tüketim 
ürünleri, sağlık ürünleri, doğal kaynaklar (endüstriyel 
ham maddeler ve metalik madencilik), emlak, finans, 
sigortacılık, ticaret gayrimenkul geliştirme ve bilgi 
teknolojileri alanlarında 80 yıllık tecrübe ile hizmet 
vermektedir. 

1969’da “İpek Kâğıt” ile yolculuğuna başlayan 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Eczacıbaşı Topluluğu 
çatısı altındaki kuruluşlardan biridir. Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri; temizlik kağıtları, kişisel bakım, 
bebek bakım, ev bakım ve ev dışı tüketimden oluşan 
beş farklı kategoride tüketiciye bakım ve hijyen 
ürünleri sunmakta, birçok güçlü markaya ev sahipliği 
yapmaktadır. Ayrıca alanında kendini kanıtlamış firmalar 
ile stratejik iş birlikleri yürüterek bu firmaların ürünleri 
kapsamında tüketicilere satış ve dağıtım hizmetleri 
de sunmaktadır. Sunduğu 25 marka, beş üretim 
tesisi, 1600’ün üzerinde çalışanı ve 60’ın üzerinde 
ülkeye ihracat akışı ile kuruluşumuz, kişisel bakım 
kategorisinde lider Türk şirketi konumundadır. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, tüm süreçlerinde “daha 
iyiye gitme” prensibi ile çevresel, sosyal ve yönetişim 
alanlarına dengeyle temas eden bütüncül bir 
sürdürülebilirlik stratejisi izlemektedir. Bu doğrultuda, 
tüketiciye kaliteli ve çeşitli ürünler insan odaklı bir 
yaklaşımla sunulurken bu ihtiyaçların karşılanma 
sürecinde çevresel etkinin minimize edilmesi merkeze 
alınmaktadır. Ar-Ge Merkezi’mizin geliştirdiği 
inovatif projelerle geri dönüşüm, atık, enerji ve su 
yönetiminde iyileştirme çalışmaları yapılmakta; ham 
madde kullanımında sürdürülebilir kaynaklar tercih 
edilmektedir. Kuruluşumuzda, eşitlik ve kapsayıcılık 
ilkesi çerçevesinde, istihdamda kadın sayısını ve 
katılımcılığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmekte 
ve karar alma süreçlerinde kadın inisiyatifinin artmasına 
büyük önem verilmektedir.

Kurumsal Profil

GRI-102-4, GRI 102-6, GRI 102-7

Net Satışlar (milyon TL) 2.895

Uluslararası Satışlar (milyon €) 76

Toplam Varlıklar (milyon TL) 3.177

FAVÖK (Milyon TL) 298
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Topluluk Sürdürülebilirlik  
Organizasyon Yapısı

Parçası olduğumuz Eczacıbaşı Topluluğu; 
Eczacıbaşı Holding ve çatısı altındaki 
kuruluşlardan meydana gelen bir 
Topluluktur. Eczacıbaşı Holding’in ana 
görevi, Topluluk geneli için geçerli 
ana iş stratejisini ve kısa-orta-uzun 
vadeli hedefleri tanımlayarak Topluluk 
kuruluşlarına rehberlik etmektir. Bu 
sayede yaratılan sinerjiyle Topluluk 
kaynakları en doğru yatırım alanlarına 
yönlendirilir.

Eczacıbaşı Holding’in Yönetim Kurulu, 
biri kadın beşi erkek olmak üzere toplam 
altı asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulu; 
Yatırım, Risk, Denetim ve Yönetişim, 
Yetenek ve Ücretlendirme, ESG (çevresel, 
sosyal, kurumsal yönetim) 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, çevresel, sosyal, 
ekonomik konularda tavsiyelerde 
bulunmak gibi görevleri yürütür. 
Raporlama döneminde ESG Komitesi, 
her çeyrek dönemde Yönetim Kurulu 
toplantılarından önce en az bir kez 
toplanmak kaydıyla çalışmalarına 
başlamıştır. 

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Topluluk 
CEO görevleri farklı kişiler tarafından 
yerine getirilir. Topluluk CEO ile birlikte 
Denetleme Kurulu Başkanı da doğrudan 
Yönetim Kurulu’na raporlar. Topluluk üst 
yönetimi ise, Topluluk 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 ise, 
sürdürülebilirlik yönetimi Topluluk 

CEO’su ve ona bağlı görev yapan 
Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal 
İlişkiler Koordinatörlüğü çatısı altındaki 
Sürdürülebilirlik Direktörlüğü tarafından 
gerçekleştirilir.

2022 içerisinde devreye alınması 
planlanan Eczacıbaşı Topluluğu 
Sürdürülebilirlik Yürütme 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 çevresel, sosyal, ekonomik 
ve yönetişim alanlarını kapsayan 
sürdürülebilirlik konularının stratejik olarak 
yönetilmesidir.

Topluluğun sürdürülebilirlik yönetimi 
organizasyonunun saha çalışmalarına 
dönük organları Eczacıbaşı Topluluğu 
Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu’na 
bağlı olarak kurulan Sürdürülebilirlik 

Çalışma Toplulukları’dır. Topluluğun 
ESG konusunda strateji, politika, 
hedeflerinin uygulanması ve dünyadaki 
gelişmeleri takip ederek öneriler 
getirilmesinden sorumlu olan Çalışma 
Toplulukları, Topluluk sürdürülebilirlik 
stratejilerinin hedef ve aksiyon planlarına 
dönüştürülmesini sağlamak üzere kurulan 
organlardır. Sürdürülebilirlik Çalışma 
Toplulukları, Topluluk Sürdürülebilirlik 
Yürütme 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 
Toplulukları oluşturulur. Sürdürülebilirlik 
Çalışma Grubu Liderleri’nden oluşan 
Sürdürülebilirlik Koordinasyon 
Kurulu, saha çalışmalarında elde 
edilen performans takibini yaparak 
Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu’na 
raporlar. 
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
Sürdürülebilirlik Organizasyon Yapısı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde sürdürülebilirlik stratejisinin iş süreçlerine 
entegrasyonunu amaçlayan bir sürdürülebilirlik yönetimi yapısı kurgulanmştır.

Bu yapının liderliği kuruluş içerisinde Strateji Komitesi tarafından 
sağlanmakta olup, komite başta iklim değişikliği ile ilişkili risk ve fırsatlar 
olmak üzere sürdürülebilirlik risk ve fırsatları, paydaş beklentileri ve sektör 
ihtiyaçlarını dikkate alarak strateji geliştirmekte, bu stratejinin etkin şekilde 
hayata geçirilmesi için yönetişim uygulamalarını tanımlamaktadır. Komite 
içerisinde bir Sürdürülebilirlik Şampiyonu ve bir Sürdürülebilirlik Sözcüsü 
bulunmaktadır. 

Strateji komitesinin tanımlamaları doğrultusunda belirlenen tüm odak 
konuları ilgili çalışma grupları tarafından takip edilmektedir. Her bir odak 
konusu için takip parametrelerinin belirlenmesi, baz yıl tanımlanması, mevcut 
ve planlı iyileştirme projelerinin takibi ve hedeflerin belirlenmesi çalışma 
gruplarının görevleri arasındadır. 

Sürdürülebilirlik kapsamında yürütülen çalışmaların tüm kuruluş faaliyetlerini 
kapsayıcı nitelikte olması sebebiyle, çalışmaların tüm departmanlara 
yaygınlaştırılması ve çalışma gruplarının etkinliğinin artırılması amacıyla 
Danışma Komitesi oluşturulmuştur.

Komiteler ve çalışma gruplarının üyeleri; sürdürülebilirliğin kuruluş kültürüne 
yerleşmesi, kalıcı ve sistematik olarak çalışması ve aynı zamanda gerekli 
durumlarda kuruluş dışı temsiliyetten sorumludur. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri içerisinde oluşturulmuş bu yapı ile elde edilen 
sürdürülebilirlik performansı, Holding bünyesindeki Sürdürülebilirlik Yürütme 
Kurulu’na ve Koordinasyon Kurulu’na raporlanır. Yılın her çeyrek döneminde 
gerçekleşen CEO Paylaşım Toplantıları’nda da ilgili dönemin sonuçları 
ve ilerleme durumu tüm çalışanlarla paylaşılır. Yine her çeyrek dönemde, 
Topluluk kuruluşlarının sürdürülebilirlik performansları, ilgili üst düzey 
yöneticiler tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. 

GRI-102-18, GRI-102-19, GRI-102-20

STRATEJİ
KOMİTESİ

DANIŞMA
KOMİTESİ

ÇALIŞMA
GRUPLARI

STRATEJİ YÖNETİŞİM
İLETİŞİM

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
PROJE ONAY
RAPORLAMA

EĞİTİM

PROJE  DANIŞMANLIĞI, 
YÖNLENDİRME

ELÇİLİK
KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

ENERJİ - KARBON
SU

DÖNGÜSEL EKONOMİ
PLASTİK

ÇEŞİTLİLİK & KAPSAYICILIK
PAZARLAMA

YEŞİL MUTABAKAT UYUMU

15 Günde bir 
toplanır

3 Ayda bir 
toplanır

Ayda bir  
toplanır
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Geleceğe Bakış: Riskler ve Fırsatlar

Pandemi Sonrası Gelişmeler ve 
Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü

COVID-19 pandemisi ikinci yılını bitirirken 
yarattığı etki toplum sağlığı, hızlı tüketim 
malları ve perakende sektörü dahil 
olmak üzere sektörlerde devam etti. 
Etki düzeyleri ve nitelikleri, sektörlere 
ve kurumların olgunluk seviyesine 
göre farklılık gösterse de kuşkusuz en 
büyük kazanım etkin risk yönetimi ve iş 
sürekliliği uygulamaları oldu.

Pandeminin ikinci yılı, yaşadığımız 
ani değişim sonucu devreye alınan 
çözümlerin değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi; dinamik ve esnek 
operasyonel yapılanmaya odaklanılan bir 
yıldı. Birçok yeni davranışın toplum ve iş 
dünyasına kısa bir süre içerisinde girmiş 
olması, sistemsel dönüşüm ihtiyaçlarını da 
beraberinde getirdi. Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri olarak tedarik zinciri ağımızı 
genişleterek artan müşteri taleplerine, 
dijital dönüşüm uygulamalarımızın bir 
bileşeni olan uzaktan çalışma imkanı ile 
çalışanlarımıza, uygulamaya aldığımız 
dijital platformlarımız ile tedarikçilerimize 
çözümler sunarak paydaşlarımızla 
büyümeyi hedefledik ve başardık. 

Eczacıbaşı Topluluğu’nun bir parçası 
olarak hem ülkemizde hem de ticari 
faaliyetlerimizi yürüttüğümüz tüm 

coğrafyalarda çalışma prensiplerimiz ve 
ürün kalitemiz ile liderliği hedefliyoruz. Bu 
hedefe doğru ilerlerken sadece ekonomik 
büyümeye odaklanmıyor, aynı zamanda 
çevre ile uyumlu ve sosyal olarak duyarlı 
çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. 
Önümüzdeki dönem yatırım planlarımız 
içerisinde olan operasyonel verimlilik 
ve çevresel etkisi düşük ürün Ar-Ge’si 
projeleri gibi yatırım planlarımızı Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ile uyumlu olarak geliştiriyoruz.

İklim Krizi: İnsanlığın Ortak 
Sorunu

Toplum gözünde pandemi, etkisi en 
yüksek risklerden biri gibi gözükse de 
bilim dünyası iklim krizinin pandemiden 
çok daha büyük risk unsurları taşıdığına 
dair hemfikir. Güncel “Dünya Ekonomik 
Forumu Risk Raporu”na göre önümüzdeki 
10 yıl içerisinde gerçekleşmesi olası en 
büyük beş riskten ilki başarısız iklim 
eylemi olarak tanımlanırken, ardından 
gelen iki risk iklim krizinin olası çevresel 
etkileri ile bağlantılı gözüküyor. 

Ülkemizde 2021 yılı içerisinde çok önemli 
bir gelişme yaşandı. Paris Anlaşması 
meclisten geçti ve 2053 yılı net sıfır 
emisyon hedefi açıklandı. Ülke olarak 
ticaretimizin yüksek düzeyde olduğu 
Avrupa Birliği’nde ise Yeşil Mutabakat 

düzenlemesi ile sınırda karbon düzenleme 
mekanizması çerçevesi belirlendi. Önemli 
aksiyonlar alınmasını gerektiren bu 
gelişmeler ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
olarak Topluluk bünyesinde yürüttüğümüz 
iklim değişikliği stratejimizi, kurumumuz 
özelinde geliştirme çalışmalarına hız 
verdik. 

Kendi operasyonel sınırlarımız içerisinde 
yürüttüğümüz sera gazı emisyon yönetimi 
uygulamalarını yaşam döngüsü bakış 
açısı ile genişletiyoruz ve tüm değer 
zinciri kapsamında değerlendirmeyi 
hedefliyoruz. Bu yolculukta başarının, 
operasyonel verimlilik kadar temiz enerji 
kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilir 
ürün gelişimine bağlı olduğundan 
hareketle Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
olarak 2022 yılında güneş enerjisi 
yatırımlarımızı ve enerji verimliliği 
çalışmalarımızı artırmayı; ambalajlarımızda 
sürdürülebilir çözümlere odaklanmayı 
planlıyoruz. Bu sayede uzun dönemde 
toplumsal katkı ve iklim değişikliği risk ve 
fırsatlarının etkili yönetimini hedefliyoruz. 
Üretim faaliyetlerimiz dışında, 
yürüttüğümüz satış operasyonlarımızda 
da çevreye ve topluma karşı sorumlu 
markalarımızla sürdürülebilir ürünlerin 
büyümesine destek sağlıyoruz.

GRI 102-15
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak kurulduğumuz 
tarihten bu yana değer zincirimizdeki 
paydaşlarımıza, topluma ve doğaya karşı 
sorumluluğumuzu gözeterek faaliyetlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. 
  
Topluluğumuz liderliğinde başlayan sürdürülebilirlik 
yolculuğumuza, 2021 yılı itibarıyla Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri özelinde devam etmek üzere 
sürdürülebilirlik stratejisi çalışmalarımızı geliştirdik. 
Geniş bir paydaş katılımı ile yürüttüğümüz 
çalışmada, Eczacıbaşı Topluluğu’nun belirlemiş 
olduğu öncelikler çerçevesinde ESG önceliklerimizi 
ve mevcut girişimlerimize bağlı olarak katkı 
sunabileceğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nı (UN-SDG) belirledik.

GRI-102-44, GRI-102-46, GRI-102-47
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri  
Sürdürülebilirlik Öncelikleri ve Hedefleri

Tüketici

Toplum

Gezegen

Evimizi gelecek nesiller için korumak

Toplumdan aldığımızı topluma geri vermek

Daha sağlıklı ve mutlu yaşamlar için 
imkan sunmak Kaynak verimliliğinde 

Liderlik
Enerji verimliliği

(Kullanım)
Etik Tedarikçilerden 
Kaynak Kullanımı/

Sağlama

İnsanlar İçin 
Fırsatlar

Kendi Katkı 
Gündemini Geliştirme 
(Toplum & Ekonomi)

Plastik Atık ve 
Kullanımını
Azaltmak

Bilgi 

Sağlık 
ve hijyen 

ürünlerine 
erişim 1.Atıksu 

yönetimini 
geliştirmek 
ve üretimdeki 
su kullanımını 
optimize etmek

2.Seçili 
fabrikalarda 
yenilenebilir 
enerji kaynaklarını 
değerlendirmek

5.Sürdürülebilir 
ormanlardan 
tedarik etmek

6. Tedarikçiler 
için etik kurallar 
oluşturmak, 
eğitmek ve 
kati kurallara 
uyulmasını teşvik 
etmek

8.Kadın liderlik 
programları 
geliştirmek

9. Toplumu 
sağlık ve hijyen 
konusunda 
eğitmek

10. Üretim 
tesislerinin 
çevresindeki 
topluluklara katkı 
sağlamak 

biyolojik olarak parçalanabilen 
ve/veya geri dönüştürülmüş 
plastik kullanılması için 
süreçleri iyileştirmek

7. Kurum içinde dürüstlük kültürünü 
güçlendirmek

11. Plastik 
kullanımını 
azaltmak veya 

3. Sera gazı emisyonlarını ve iklim 
krizine maruz kalma seviyesini ölçmek/
azaltmak 

4. Maliyet tabanı ve üretim metotlarını yeni 
teknolojilerle geliştirmek

Yeşil ürün 
portföyünü 
genişletmek 

Fırsat eşitliğini 
teşvik etmek

İnsan haklarını 
ve dürüstlük 

kültürünü 
teşvik etmek 

Suyu 
önemsemek

Ormanları 
önemsemek

İklim Değişikliğinde 
harekete geçmek 

Kaynak 
verimliliği

Karbon
ayakizi

Önceliklendirme analizimize bağlı olarak 6 ana sürdürülebilirlik odağı belirlendi. Bu odak 
konuları çalışma gruplarının kapsamına bağlı olarak paylaştırıldı ve kurum içerisinde her bir 
başlık için takip parametreleri tanımlandı. Bu parametrelere göre baz yıl tanımlama, iyileştirme 
projelerinin ortaya konması ve hedef belirleme çalışmaları başlatıldı.

HEDEFLERİMİZ Dönem 2022
Hedef

2021 
Gerçekleşme

2023 yılında, 2020 baz yıla kıyasla yönetim iş ailesinde 
kadın oranını %35’e çıkarmak 2020-2023 %35 %31

2023 yılında, 2020 baz yıla kıyasla istihdamda kadın 
oranını %40’a yükseltmek 2020-2023 %40 %39

2023 yılında, 2020 baz yıla kıyasla işe alımda kadın 
oranını %50 olarak korumak 2020-2023 %50 %50

Ton Ürün Başına Enerji Tüketimini (MWh/Ton) 2021 yılına 
göre %6 azaltmak 2022 2,22 2,36

Ton Ürün Başına Karbon Salımını (Ton CO2/Ton) 
2021 yılına göre %4,3 azaltmak 2022 0,67 0,70

Ton Ürün Başına Su Tüketimini (m3/Ton) 
2021 yılına göre %5 azaltmak 2022 7,9 8,32

GRI-102-44, GRI-102-46, GRI-102-47
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Risk Yönetimi
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak risk 
yönetimi çalışmalarımızı Topluluk ile 
uyumlu olarak yürütmekteyiz. Holding 
Mali İşler ve Finansman Topluluk 
Başkanlığı çatısı altında kurulan 
Kurumsal Risk Yönetimi 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. 

Kurumsal risk yönetimi; Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri olarak kuruluş 
içerisinde kısa ve uzun vadeli stratejik 
plan ve iş hedeflerine yönelik risklerin 
analiz edilmesini, etkilerini en aza 
indirmek 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 önlenmesini 
sağlayarak sürdürülebilir büyümeye 
destek olmaktadır. Ayrıca proaktif 
risk yönetimi ile bu faaliyetler için 
harcanan zaman ve kaynaklar optimize 
edilebilmektedir. Kurumsal risk 
yönetimi süreci, uluslararası standartlar 
ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin 
temel amacı; sürdürülebilirlik de dahil 
olmak üzere hedeflere ulaşılmasını 
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. 

Bütünsel sürdürülebilir kalkınma 
yaklaşımı çerçevesinde çevresel, 
toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla 
bugünden geleceğe uyumlu bir 
planlama amaçlanmaktadır. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 
kuruluşumuzu etkileyebilecek doğal 
afetler, olağanüstü hava olayları, 
iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, 
doğal kaynakların verimli kullanımı, 
çalışan hakları gibi konulara dair 
sürdürülebilirlik risklerini etkin bir 
şekilde yürütmekte; güncel teknoloji 
ve yaklaşımları yakından takip etmekte 
ve gerekli yönetim güncellemelerini 
yapmaktayız. 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 
ele alınmaktadır.

2021 yılında sürdürülebilirlik 
stratejimizin geliştirilmesi için 
yürüttüğümüz çalışmalarda, iklim 
değişikliğiyle mücadelenin ortaya 
koyduğu güçlüklerin yanı sıra, düşük 
karbonlu ekonomiye düzensiz ve 
hızlı geçişin yaratacağı yeni risklerin 
tanımlanması için çalışmalara 
başlanmıştır.

GRI-102-11
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İş Etiği ve Yasal Uyum
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri; 
iş etiğine uygun davranışları, 
kurum kültürü içerisinde insan 
haklarına saygılı olmanın ayrılmaz 
bir parçası olarak değerlendirir. 
Mevcut tavrımızı yansıtır nitelikte; 
kuruluşumuzda iş etiği, iç denetim 
ve yasal uyum konularının takibi, 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi için 
Denetleme Kurulu Başkanlığı, İnsan 
Kaynakları Topluluk Başkanlığı, 
Hukuk Başdanışmanlığı ve Uyum 
Kurulu birimlerimiz ortaklaşa 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Topluluğumuz BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (UN Global Compact)
imzacısıdır. İnsan hakları ihlali 
olarak addedilebilecek çocuk 
işçi, zorla ve zorunlu çalıştırma 
gibi eylem pratikleri Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri’nde de 
yasaktır. Bu bağlamda, personel 
ekibimiz farklı lokasyonlardaki 
tesislerimizde prosedürümüze 
uygunluk açısından iç tetkikler 
yürütmekte ve çapraz denetimler 
gerçekleştirmektedir. Benzer bir 
etik yaklaşımla kuruluşumuzda 
hem işe alım süreçleri hem de 
günlük çalışma hayatı kapsayıcılık 
ve çeşitliliği destekleyecek 
şekilde düzenlenmektedir. 
Kuruluşumuz, çalışanlarını eşit, 
adil ve kapsayıcı bir perspektifle 
benimsemekte ve karşılığında 
çalışanlarından iş etiğine uygun, 
kurumsal aidiyet bilinci yüksek 
davranışlar beklemektedir. 
Buna göre, tüm çalışanlarımız 
ayrımcılık, rüşvet, yolsuzluk ve hak 

ihlallerine dair herhangi bir olaya 
veya duruma tanıklık etmeleri 
halinde, Uyum Kurulu’na uygun 
araçlar vasıtasıyla tanıklıklarını 
bildirmekle yükümlüdürler. Uyum 
Kurulu yapılan ihlal bildirimini 
tarafsız bir gözle incelerken 
gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket 
eder. Zira çalışanlarımıza karşı 
sergilediğimiz şeffaflık ve açıklıkla 
birlikte, Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri’nde bilgi gizliliği ve çalışan 
mahremiyetine azami düzeyde 
özen göstermekteyiz.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 
doğru çerçevede doğru davranışın 
kurumsal olarak oluşturulmasını 
ve böylece kolektif bir bilincin 
yaratılmasını hedeflemektedir. 
Bu çerçevede ayrımcılık, rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadele, insan 
hakları ve örgütlenme özgürlüğü 
eksenlerinde oluşturulmuş olan 
“İnsan Kaynakları Uygulamaları 
El Kitabı” çalışanlarımız için yol 
gösterici bir ana kaynaktır. Benzer 
şekilde, tüm çalışanlarımızın 
kuruluş içinde ortak bir dil ve 
bakış geliştirmesi ve değerlerimizi 
içselleştirmesi doğrultusunda 
hazırlanmış olan “Eczacıbaşı 
Topluluğu Davranış Kuralları” 
çalışanlarımız için bir rehber görevi 
görmektedir. Ayrıca çalışanlarımızı 
sosyal medya kullanımı hakkında 
bilgilendirmek, bu platformları 
kullanırken dikkat etmeleri gereken 
noktaları açıklığa kavuşturmak 
ve çalışanlarımıza sosyal medya 
okuryazarlığı kazandırmak için 

hazırlanmış olan bir Sosyal 
Medya Kullanım Rehberimiz de 
bulunmaktadır. Çalışanlarımızın 
erişimine açık olan bu kaynakların 
benimsenme ve uygulanma 
süreçlerini desteklemek amacıyla 
İnsan Kaynakları birimimiz 
çalışanlarımızla periyodik olarak 
hatırlatıcı bilgiler paylaşmakta ve 
konuya ilişkin çevrim içi eğitimler 
vermektedir.   

Kurallarımız uyarınca 
çalışanlarımız, siyasi kurum ve 
kuruluşların yönetimsel yapılarında 
görev alamaz ve siyasi bir hareketi 
destekleme amacı güderek 
tanıtım ve bağış faaliyetlerinde 
bulunamazlar. Öte yandan 
kuruluş olarak çalışanlarımızın 
sendikalaşmasını ve örgütlenme 
haklarını azami düzeyde 
desteklemekte, sendikalar ile yapıcı 
ilişkiler kurmaya ve bu ilişkileri 
korumaya özen göstermekteyiz. 
Bu bağlamda, temizlik kağıtları 
fabrikamızda Selüloz İş Sendikası 
bulunmakta ve iki yılda bir toplu iş 
sözleşmeleri gerçekleştirilmektedir.
 

Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri çalışanlarının 
%51’i üretimde görev 
almaktadır. Saat ücretli 
çalışanların içinde 
sendikalılık oranı ise 
%76’dır.

GRI-102-16, GRI-102-17
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Kurumsal Üyelikler
KURULUŞ GÖREV
Etüder Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Üyelik

Gıda Güvenliği Derneği (GGD) Üyelik

GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi Üyelik

İnteraktif Reklamcılık Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı

İstanbul Modern Sanat Vakfı Üyelik

İstanbul Sanayi Odası Üyelik

İstanbul Ticaret Odası Üyelik

Kocaeli Sanayi Odası Üyelik

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Yönetim Kurulu Üyeliği

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Sanayiciler Derneği Üyelik

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Üyelik

Perakendenin Kadın Liderlerini Güçlendirmek ve Geliştirmek İçin İşbirliği Ağı Derneği Üyelik

Peryön-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Plat - Özel Markalı Ürünler Sanayici ve Tedarikçileri Derneği Üyelik

POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Ana Sponsorluk

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) Üyelik

Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

Sağlık Ürünleri Derneği Biyosidal Ürün Çalışma Grubu Başkanlığı

Türk Eğitim Vakfı Üyelik

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyelik

Türkiye Girişimcilik Vakfı Üyelik

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Üyelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üyelik

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Üyelik

GRI-102-13
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Paydaş İlişkileri

Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin doğru anlaşılarak elde edilen bilginin kurum öncelikleriyle örtüştürülmesini ve aksiyon planlarına yansıtılmasını sürdürülebilirliğin 
temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızın sürece dahil edilmesine ve bilgilendirilmesine özen göstererek gelen geri 
bildirimleri dikkate alıyoruz.

PAYDAŞ GRUPLARI İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Hissedar ve Yatırımcılar Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Genel Kurul Toplantıları (Yıllık)

Şirket Yöneticileri Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Topluluk İçi Toplantılar (Devamlı/ Periyodik), Nakit 
Akış Raporları (Aylık), Finans Sonuç Raporları (Aylık), Pazar Araştırmaları (Aylık), Yıl Sonu Kar-Zarar Tahmin Raporları (3 Aylık)

Çalışanlar
Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Topluluk İçi Toplantılar ve Yayımlar (Devamlı/
Periyodik/Anlık), Bültenler/Duyurular (Devamlı/Anlık), Çalışan Bağlılığı Anketleri (Yıllık), Eğitimler (Devamlı), Sosyal Sorumluluk Projeleri 
(Devamlı), İnsan Kaynakları Uygulamaları El Kitabı (Devamlı)

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

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

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

Son Tüketici ve Kullanıcılar Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Marka Web Siteleri (Devamlı) 

Tedarikçiler Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Denetimler (Anlık/ Periyodik)

Müteahhit Firmalar Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı) Denetimler (Anlık/ Periyodik)

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

Yerel Yönetimler Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Birebir Ziyaretler 

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

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

Sivil Toplum Örgütleri Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Pazar Araştırmaları (Devamlı), Projeler (Proje Bazlı), 
Üyelikler (Devamlı) Marka Web Siteleri

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), Topluluk Faaliyet Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Marka Web Siteleri

Yerel Halk Sürdürülebilirlik Raporu (Yıllık), 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, Pazar Araştırmaları, Marka Web Siteleri

Sektörel Kuruluşlar Sürdürülebilirlik Raporları (Yıllık), Sosyal Medya (Devamlı), Kurumsal Web Sitesi (Devamlı), Projeler (Proje Bazlı), Fuarlar (Anlık/Periyodik), 
Sektörel Konferanslar (Anlık/ Periyodik)

GRI-102-21, GRI 102-40, GRI-102-42, GRI-102-43, GRI-102-44
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İKLİM VE ÇEVRE



Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışımızın 
merkezinde yer alan en temel 
konulardan birisi; çevresel etkimizin 
azaltılması ve bunu yaparken iş birlikleri 
yoluyla kendi operasyonlarımızda 
gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler 
vasıtasıyla iklim değişikliği ile 
mücadelenin sürdürülmesidir.
Çevresel etkimizin şeffaf bir şekilde 
ortaya konulması ve sürdürülebilirlik 
stratejimizin ürünü olan hedeflerimiz 
doğrultusunda sürekli iyileşme 
sağlanması, iklim değişikliği ile 
mücadelede başlıca eylemlerimizi 
oluşturmaktadır.

İklim krizi ve beraberinde getirdiği 
sorunlar daha çok çevre ekseninde 
değerlendirilse de; gıda güvenliği, 
biyolojik çeşitlilik kaybı, gelir ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi 
birçok konuda yaşanan problemlerin 
ciddiyetini doğrudan ve dolaylı olarak 
artırmaktadır. Aldığımız aksiyonlar ve 
operasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz 
iyileştirmelerle söz konusu alanlarda 
ortaya çıkan iklim değişikliği kaynaklı 
riskleri bir iyileştirme ve fırsat alanı 
olarak görüyoruz.

Eczacıbaşı Topluluğu olarak iklim 
değişikliği ile mücadele ve iklim 
değişikliğine uyum konusunda 
attığımız adımların, kurumumuz ve 
tüm paydaşlarımız için sadece daha 
iyi bir çevreye değil aynı zamanda 
daha iyi sosyal ve yaşam koşullarının 
bulunduğu bir geleceğe katkı 
sunacağını düşünüyoruz. Bunun için  
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde 
oluşturduğumuz Enerji-Karbon 
Çalışma Grubu ile iklim degisikligi ile 
mucadele ve uyum konusunda atılacak  
adımlarda ortak bir anlayış geliştiriyor, 
bu alanlarda yetkin insan kaynağı 
yaratıyor ve hem küresel gelişmeleri 
hem de ulusal mevzuattaki gelişmeleri 
takip ediyoruz. 

Doğal kaynakların ve ham maddelerin 
en verimli şekilde kullanılması, 
değer zincirimizde yer alan tüm 
paydaşlarımızın bugün olduğu gibi 
gelecekte de bu kaynaklara erişebilmesi 
için hayati önem taşımaktadır. Bunun 
mümkün olması için faaliyetlerimizde 
kullanılan kaynakların en az çevresel 
etki ile elde edilmesi, kullanılan 
enerjinin temiz olması ve ürünlerimizin 
hayat döngüsünün sonunda en düşük 
çevresel etki ile döngüsel ekonomiye 
kazandırılması gerekmektedir. Bu bakış 
açısıyla hareket ederek belirlediğimiz 
önceliklerimiz arasında; enerji ve su 
tüketiminde verimlilik, yenilenebilir 
enerji kaynakları öz tüketimi 
gerçekleştirilmesi, döngüsel ekonomi 
ve geri dönüşüm uygulamaları yer 
almaktadır.

Uygulamaya alınan süreçleri ve 
gerçekleştirilmeye devam edilen 
operasyonlarımızı, bu öncelikler 
ekseninde ele alarak çevresel etkimizin 
azaltılması konusunda adımlar 
atıyoruz. Çevresel etkinin yönetilmesi 
için Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
bünyesinde her üretim sahasının temsil 
edildiği çalışma grupları yer almakta 
ve Eczacıbaşı Topluluğu ile belirlenen 
hedefler hayata geçirilmektedir. 
Hedeflerin belirlendiği iyileştirme 
alanlarındaki faaliyetlerimiz iç 
denetim sürecine tabi tutulmakta ve 
paydaşlarımıza sunulmaktadır. Ayrıca, 
bu süreçlere katkı sunan çalışanlarımız 
başta üst yönetim olmak üzere ortaya 
konan hedefler kapsamında belirlenen 
parametrelere göre performans 
sistemi üzerinden değerlendirilmekte 
ve bu uygulama kurum genelinde 
yaygınlaştırılmaktadır.
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Enerji Verimliliği ve Sera Gazı  
Emisyonları Yönetimi

Tüm dünyada iklim krizinin etkileri fark 
edilir derecede artarken ülkeler de 
iklim hedeflerini belirliyor. Bu hedefler; 
stratejiler, yasal uygulamalar ve 
regülasyonlarla destekleniyor. 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından 2053 yol haritasını 
belirlemek için çeşitli paydaşların katılımı 
ile ilki düzenlenen İklim Şurası’nın 
sonuç bildirgesinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının artırılması, enerji 
verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların 
azaltılması için yol haritası oluşturulacağı 
belirtildi.

Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan enerji 
tüketimi ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılması, iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında yürüttüğümüz 
çalışmalarımızın ve kuruluşumuzun ana 
hedeflerinden biridir. Sürdürülebilirlik 
Komitemize bağlı yedi çalışma grubundan 
biri olan Enerji-Karbon Çalışma Grubumuz 
bu hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır. 
Bu alana odaklanmış çalışma grubumuz 
enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu 

performansını izler, analiz eder ve 
elde edilen sonuçları hem kuruluş üst 
yönetimine hem de Eczacıbaşı Holding’e 
raporlar.

Kaynak verimliliği sağlanması ve sera 
gazı emisyonlarının azaltılmasında 
enerji verimliliği önemli bir rol 
oynamaktadır. Üretim tesislerimizde 
enerji verimliliğini takip eden Enerji 
Komiteleri mevcuttur. Her fabrika için 
ayrı belirlenmiş olan hedefler ve bu 
hedeflere ulaşmak için oluşturulan 
eylem planlarımız bulunmaktadır. Enerji 
Komiteleri, eylem planlarına uygun 
şekilde sürecin yürütülmesini aylık olarak 
takip etmektedir. Ayrıca eylem planları 
ve hedefler yılda en az iki kere gözden 
geçirilmektedir.

Bu doğrultuda Eczacıbaşı Topluluğu’nun 
yönetiminde oluşturduğumuz Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu iyi uygulama 
örneklerini kuruluşlarla paylaşarak 
uygun çalışmaların hayata geçirilmesi 
sağlamakla görevlidir. Bu uygulamalarla, 
üretimde enerji tüketiminin ve 

sera gazı emisyonunun azaltılması 
hedeflenmektedir.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni 
yatırımları sürdürülebilirlik odaklı olarak 
yapılmaktadır. Temiz ve sağlıklı bir yaşam 
için hayatın her anına eşlik etme amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri, Manisa fabrikasındaki yeni kağıt 
makinesi yatırımı ile üretim kapasitesini iki 
katına çıkartırken ek bir ünite ile daha
az enerji harcanması hedeflenmektedir.
Kurutma sonrası bacadan atılan atık 
ısının tekrar kullanılması sayesinde enerji 
tüketiminde düşüş ve emisyon azaltımı 
sağlanacaktır.

Raporlama döneminde toplam enerji 
tüketimi 2019 yılına kıyasla %1,43 artarken, 
ürün başına enerji tüketim değeri %0,55 
azalmıştır. Karbon emisyonu 2019 yılına 
göre %0,08 oranında artarken ton ürün 
başına karbon emisyonu miktarı %1,82 
azalmıştır. Karbon emisyonları Kapsam 
1 ve Kapsam 2 emisyonlarını içerecek 
şekilde hesaplanmıştır.

2020 yılında pandeminin etkisi ile kişisel 
temizlik ve hijyen ürünlerine talebin 
artması, üretimin normal seviyesinin 
çok üstünde bir kapasite ve buna bağlı 
yüksek verimlilik ile çalışması sonucu 
enerji ve karbon emisyon yoğunluğu daha 
az gerçekleşmiştir. Pandeminin etkisinin 
azalması ile talebin daha normal bir 
seviyeye dönmesi sonucu 2021 yılında 
enerji ve karbon emisyonu yoğunlukları 
beklenen seviyede gerçekleştirilmiştir. 
Rapordaki 2019-2020 ve 2021 
karşılaştırmalı rakamların bu bilgi ışığında 
değerlendirilmesi anlamlıdır. 

2021 yılında yürütülen 
16 enerji verimliliği 
projesi ile 435.000 

kWh enerji tasarrufu 
sağlanmıştır.

Ürün başına sera gazı emisyonu 
(ton CO2   / ton)

0,720

0,700

0,680

0,660

0,640
2019 2020 2021

Toplam enerji tüketimi  
(MWh)

492.000

490.000

488.000

486.000

484.000

482.000

480.000
2019 2020 2021

Toplam sera gazı emisyonu 
(ton CO2)

147.500

147.000

146.500

146.000

145.500

145.000
2019 2020 2021

Ürün başına enerji tüketimi 
(MWh/ton)

2,40

2,35

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10
2019

2,37

484.171

0,72

146.033

2020

2,22

490.145

0,67

147.220

2021

2,36
491.077

0,70

146.173
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Yenilenebilir Enerji
İklim krizi ile mücadele ve sera gazı salımının azaltılması 
konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
en önemli araçlardan birisi olarak görüyoruz. Özellikle, 
üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan elektrik tüketimini 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırmak için 
öz tüketim imkânlarından faydalanmanın düşük 
karbona geçiş yolculuğumuza önemli bir katkı 
sunacağını düşünüyoruz. Bu noktada, tesislerimizin 
çatı alanlarında güneş enerjisi santrali kurulumu için 
ön hazırlıkları tamamlıyor, çatı tasarımı için gereken 
projelendirme ve yeniden yapılandırma süreçlerini 
hayata geçiriyoruz. Yatırım planları çerçevesinde sahip 
olduğumuz potansiyeli en üst düzeyde değerlendirmeyi 
hedefliyoruz. Bunun ilk adımını 2021 yılı içerisinde 
Yalova Tesisimizde gerçekleştirdiğimiz 10 kW kurulu 
güç kapasiteli çatı tipi fotovoltaik güneş enerji santrali 
pilot proje kurulumu ile hayata geçirdik.

Düşük karbona geçiş yolculuğunda, öz tüketim 
potansiyelinin değerlendirilmesinin ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına gecisin önemli olduğunu biliyoruz. 
Bu noktada, yenilenebilir enerji kaynak garantili elektrik 
tüketimi konusundaki mevzuatsal gelişmeleri takip 
ediyor ve tüketimimizde yenilenebilir enerji payının 
artırılması konusunda adımlarımızı atıyoruz.
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Su Verimliliği

Su yaşam için en önemli kaynaklardan 
biridir. İklim değişikliğinin de etkisi ile 
temiz su kaynakları, daha fazla kirlenme 
ve kişi başına düşen su miktarının azalması 
riski ile karşı karşıyadır. Bu durumda su 
kaynaklarının korunması, verimli bir şekilde 
değerlendirilmesi ve su tasarrufu yöntemleri 
önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitemize bağlı yedi 
çalışma grubundan biri olan Su Çalışma 
Grubumuz, su tasarrufu konusunda aksiyon 
planları oluşturmak üzere çalışmaktadır. Aynı 
zamanda grubumuz şebeke suyu ve yeraltı 
suyu tüketimlerini ve ton ürün başına düşen 
su tüketimlerini sürekli takip etmektedir.

Temizlik kağıtları üretimi yoğun su kullanımı 
gerektiren bir süreçtir. Bu sebeple suyun 
doğru kullanımı, atık suyun minimize edilmesi 
gibi iyileştirmeler kapsamında Manisa 
ve Yalova kağıt üretim tesislerimizde su 

kullanımı ve deşarj noktaları belirlenerek 
su balansı haritası oluşturulmuştur. Bu 
noktalarda ortalama m3/saat debi ölçümleri 
yapılarak iyileştirme projeleri için referanslar 
belirlenmiştir. Bu çalışma ile amaç, 
sürdürülebilirlik kapsamında üretim sürecinin 
su ayak izinin azaltılması olmuştur. 

Bu çalışmaların sonucunda toplam su 
tüketimlerimiz 2019 yılına kıyasla %3,2 
azalmıştır. Çalışmalar her sene gözden 
geçirilmektedir. 2022 senesi için hedefimiz 
ise ton ürün başına su tüketimini   
2021 yılına göre %5 azaltmaktır.

Toplam su tüketimi 
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Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi

Azalan ham madde ve doğal kaynaklar, 
artan emtia fiyatları, tedarik zincirinde 
oluşan problemler; döngüsel ekonomi 
pratikleri ve geri kazanimin onemini 
her geçen gün daha çok ön plana 
çıkarmaktadır. Kaynakların mümkün 
olduğunca verimli bir şekilde 
kullanılması ve endüstriyel süreçler 
sonucunda ortaya çıkan son ürünün ve 
üretim süreci atıklarının geri dönüşüme 
uygun olması, kaynaklardan en üst 
seviyede faydalanmamızı ve en az 
atığın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 
Geri dönüşüm ve atıkların farklı 
ya da benzer süreçlerde tekrar 
kullanıma alınması döngüsel ekonomi 
uygulamalarını yaygınlaştırmakta, aynı 
zamanda daha fazla paydaşın katılımını 
ve endüstriyel simbiyozu artırmaktadır.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kullandığı 
temel ham maddeleri en verimli 
şekilde değerlendirirken üretim 
süreçleri sırasında çıkan atıkları en 
aza indirgemekte ve geri dönüşüm 
uygulamaları konularında Ar-Ge 
merkezinin desteğini almaktadır. 
Üretim süreçlerimizde olduğu kadar,  
tedarikçilerimizden temin ettiğimiz 
ürün ve malzemelerin de çevresel 
ayak izinin düşük olması ve üretim 
süreçlerinde döngüsel ekonomi 
pratiklerine yer verilmesine özel 
önem gösteriyoruz. Ayrıca Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri; üretim süreçlerinde 
ortaya çıkan atıkları döngüsel 
ekonomiye kazandırmak için sektör 
bağlantıları kurmakta, alternatif çözüm 
ortakları geliştirmekte ve mevcut 

bağlarını güçlendirmektedir. Bu 
noktada, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
Temizlik Kağıtları Yalova Üretim 
Tesisinde yer alan kağıt makinelerinden 
çıkan geri dönüştürülebilir nitelikteki 
proses çamuru, yapılan uzun süreli 
iş birliği sonucunda ayakkabı 
taban astarına dönüştürülmektedir.  
Üretim çıktılarımızın farklı alanlarda 
değerlendirilmesi hususunda iş birliği 
ve alternatiflerin oluşturulması için 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, geri 
dönüşüm, yeniden kullanım ve 
alternatif yakıt olarak kullanılması 
yoluyla atık azaltımını önemli ölçüde 
gerçekleştirmektedir. 2021 yılında, 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri atıklarının 
%66,5’i lisanslı geri dönüşüm 
firmalarinda geri dönüştürülmüş, 
% 28,6’sı ise alternatif yakıt olarak 
kullanılmıştır. Alternatif yakıt olarak 
kullanılan atıklarımız 2021 yılı içerisinde 
daha fazla sektör ve şirket tarafından 
döngüsel ekonomiye kazandırılmış, 
özellikle enerji ve çimento sektörleri 
tarafından değerlendirilmiştir.

Ortaya çıkan atığın geri dönüşüm 
ve yeniden kullanım alanlarında 
içerik özellikleri, döngüsel ekonomi 
uygulamalarına uygunluğunu 
belirlemektedir.

2021 yılı içinde ortaya çıkan 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
atıklarının %30’u ve Temizlik 
Kağıtları’nın %35’i çamur 
geri kazanım faaliyetleri 
kapsamında ayakkabı taban 
astarı yapımında kullanılarak 
geri dönüşümü sağlanmıştır.

2020 yılında Temizlik 
Kağıtları Yalova Üretim 
Tesisi’nde başlatılan Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi 
kurulumu 2021 yılında 
tüm üretim tesislerimizde 
gerçekleştirilmiştir.  

2021 yılı atıklarımızın geri 
kazanım oranı %95,1’dir. 
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FIRSAT
EŞİTLİĞİ



Eczabaşı Tüketim Ürünleri olarak, insan kaynakları 
kapsamında temel amacımız; en iyi insan kaynakları 
uygulamaları ile desteklenen yetkin insan kaynağına 
sahip olmaktır.

İnsan Kaynakları Politikası; 

• Topluluğa bağlı kuruluşların stratejik planları ve 
hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını 
dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını 
sağlamak,

• Topluluğa; eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve 
değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, 
enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, 
paylaşımcı, kapsayıcı, doğayı ve canlıları 
önemseyen, Topluluk değerlerini benimseyip 
yaşatacak kişileri kazandırmak,

• İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde 
kullanmak, yönetim gücünü Topluluk hedefleri 
doğrultusunda yönlendirmek ve sürekli kalite için 
iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım 
performansını geliştirmek,

• Çalışanlara profesyonel bir iş ortamı ve kariyer 
geliştirme fırsatları yaratmaktır.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak yetenekleri 
bünyemize katmak ve arkadaşlarımıza iyi bir deneyim 
sunarak bağlılıklarını sürekli kılmak bizim için çok 
önemlidir. İnsan Kaynakları stratejilerimizi belirlerken 
Eczacıbaşı Holding’in gücü, sektörümüzün dinamikleri 
ve kuruluşumuzun “en iyi ve en çok tercih edilen 
işveren olma yolculuğu” hedefimiz kapsamında hareket 
ediyoruz.
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var!

YAŞAM
var!

SAHNE
var!

İşe Uyum Desteği
(Onboarding)

4 Boyutlu
Kariyer Yönetimi

Kariyer Gelişim
Görüşmeleri

Kariyer Fırsatları

Ödüllendirme ve
Tanıma

Fonksiyona Özel
Akademi Programları

Liderlik ve
Yönetici Gelişimi

Sürekli Gelişim

Kurumsal Zindelik

İleri Akademik
Destek

Sosyal Etkinlikler

Fırsatlar

Paylaşımlar

Kampüs Sahnesi

İşimizdeki Sahne

İçimizdeki Sahne
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Fırsat Eşitliği
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak son 
derece dinamik ve rekabetin yüksek 
olduğu, hızlı tüketim ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz. Sektörümüzün 
gerekliliklerine ayak uydururken “temiz 
ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her 
anına eşlik etme” amacıyla çalışıyor, 
kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir 
organizasyon olmayı hedefliyoruz. 

Topluluğumuz ve kuruluşumuz, insan 
odaklı bir yaklaşımla herkes için 
eşit fırsatlar sunma motivasyonunu 
sürdürülebilirlik önceliklerinden biri 
olarak benimser. Bu yaklaşımımızla, 
Toplululuk seviyesinde ve Eczacıbaşı 
Topluluğu bünyesindeki her kuruluştan 
farklı fonksiyonlardaki kişilerin katılımıyla 
oluşan Fırsat Eşitliği Komitesi’nde 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri de teknoloji, 
teknik tedarik, satış ve kurumsal iletişim 
birimlerinden ilgili temsilcileri ile yer alır. 
Komitemiz ulusal ve uluslararası ölçekte 
fırsat eşitliğine ilişkin güncel tartışma ve 
literatürü takip eder ve elde ettiği bilgiler 
doğrultusunda kuruluş içi mevcut fırsat 
eşitliği uygulamalarının geliştirilmesine 
yönelik önerilerde bulunur.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde, yeni
yetenekleri kuruluşumuz bünyesine
katmak, mevcut ve potansiyel çalışma
arkadaşlarımıza iyi bir çalışma ortamı
ve deneyimi sunmak ve tüm bu
süreçlerde çalışan bağlılığını sürekli
kılmak insan kaynakları süreçlerindeki
ana önceliklerimizdendir. Bu bağlamda, 
İnsan Kaynakları stratejilerimizi 
belirlerken Eczacıbaşı Topluluğu’nun 
gücü, sektör dinamikleri ve 
kuruluşumuzun “en iyi ve en çok tercih 
edilen işveren olma” hedefi kapsamında 
hareket ediyoruz. Bu hedef eşitlikçi, 
adil ve kapsayıcı bir büyüme modeli ile 
gerçekleştirilebilir. Bu nedenle toplumsal 
olarak daha fazla kadının iş hayatının 
bir parçası olmasının gerekliliğini 
yetenek yönetimi politikamıza yansıtıyor, 
kuruluş olarak bize düşenin en iyisini 
ortaya koyma arzusu ile fırsat eşitliği 
hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. 

GRI-102
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Kadın İstihdamı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 
kuruluşumuzdaki kadın çalışan sayısını 
artırırken yönetim ve karar alma 
süreçlerindeki kadın inisiyatifinin de 
paralel bir artış göstermesine önem 
veriyoruz. Bu bağlamda Topluluğumuzda, 
Dünya Ekonomik Forumu ve Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile 
kurulan “İş’te Eşitlik Platformu’na” katılım 
gösterdik ve BM Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri’ni imzaladık. Aynı zamanda, 
çalışanlarımızın cinsiyet eşitliği farkındalık 
ve bilincinin artırılmasına yönelik olarak 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim 
Programları gerçekleştirdik. 

Tüm çalışanların, iş ve özel yaşam 
dengesini daha etkin biçimde kurmalarını 
kolaylaştırmayı amaçlayan esnek 
çalışma saatleri uygulamasını hayata 
geçirdik. Yeni doğum yapan annelerin 
çalışma şartlarının iyileştirilmesine dair 
uygulamalar yürüttük. Kurumumuzdaki süt 
odalarını annelerin konforunu gözeterek 
yeniledik ve hamile çalışanlarımız için bel 
ve ayak desteği sağlayarak daha konforlu 
bir iş ortamı yarattık. Çalışma saatleri 
içerisinde çalışanlarımızın çocuklarının 
güvenli ve ebeveynlerine yakın bir 

ortamda bulunmaları içinse Gebze ve 
Yalova lokasyonlarındaki tesislerimizde 
başlattığımız kreş uygulamalarını 
2021 yılı Ekim ayında Türkiye’deki tüm 
lokasyonlarımızda yaygınlaştırdık.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak kadın 
ve erkek çalışanlarımızın fiziksel güçleri 
arasındaki farkları ve tüm çalışanlarımızın 
iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek “sıfır 
ağırlık” ekipmanları üretim süreçlerimize 
dahil ettik. Böylece yalnızca iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda ilerleme kaydetmekle 
kalmadık, aynı zamanda üretim alanında 
saat ucretli calisanlarda kadın istihdamını 
artırdık. 

Kuruluş olarak istihdam ve sonraki tüm 
süreçlerde eşitlik prensibi ile “eşit işe 
eşit ücret” politikası benimsiyoruz. Bu 
bağlamda, çalışanlar aynı görevi yerine 
getirirken aynı parametrelere göre ve eşit 
şekilde ücretlendirilirler. Ücretlendirme 
politikasında objektifliği korumak amacıyla 
ücretlendirme yapılırken çalışanın 
performansı, potansiyeli, yerine getirdiği 
pozisyonun gereklilikleri ve kritikliği göz 
önüne alınır.

2021 yılında daha fazla kadının bünyemize 
katılmasını teşvik etmek amacıyla 
“Arkadaşını Getir Ödülü” kapsamında boş 
pozisyonlarımız için kadın arkadaşlarını 
öneren çalışanlarımıza hediye çeki verdik. 
Yine 2021 yılında cinsiyet eşitliğine dair 
yürüttüğümüz projeleri sosyal medyaya 
taşıdık ve “Bu Ne İş” paylaşımlarıyla farklı 
lokasyonlarda teknik pozisyonlardaki 
kadın çalışanlarımıza mikrofon uzattık. 
Kadın çalışanlarımızın yaptıkları işlere dair 
anlatılarıyla “kadın işi-erkek işi” ayrımının 
sorgulanmasını hedeflediğimiz projemizi 
sosyal medya hesaplarımız üzerinden
sürdürmeye devam ediyoruz. Son olarak 
2021 yılında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
bünyesindeki kadın çalışanlarımızın 
katıldığı bir odak grup çalışması 
gerçekleştirdik ve kadın çalışanlarımızın 
ihtiyaç ve deneyimlerini merkeze alarak 
2022 yılına dair aksiyon planları belirledik.  

Başlattığımız girişimler ve 
gerçekleştirdiğimiz projeler sonucunda, 
kadın çalışan oranımız Topluluk hedefi 
ile paralel seviyelerdedir. 2021 yılı sonu 
itibarıyla işe alımda kadın oranımız %50, 
toplam çalışan kadın oranımız %39, 
yönetim kadrolarındaki kadın oranımız 

ise %31 seviyesindedir. Kadın istihdamını 
artırmaya yönelik olarak koyduğumuz 
hedefleri her yıl güncelleyerek, Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri olarak cinsiyet eşitliğini 
sağlamayı amaçlamaktayız.  

2021 sonu itibarıyla 
beyaz yakalı 
çalışanlarda;  

işe alımda kadın 
oranımız %50,

toplam çalışan kadın 
oranımız %39,

yönetimde kadın 
oranımız %31 

seviyesindedir. 

liderizbiz
Yönetim kadrolarına hazırlanan 
kadın ekip liderlerinin gelişim 
ve güçlenmesine odaklanan 
programımız kapsamında 15 kadın 
yönetici adayına ulaştık.

farkındayızbiz
Tüm yönetim kadrolarındaki 
cinsiyet temelli önyargıları kırmayı 
amaçlayan programımızla toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda 
farkındalık yarattık.

Kadın İşi Erkek İşi
“Kadın İşi Erkek İşi” söylemini 
kritik eden bir iletişim kampanyası 
düzenledik. Cinsiyetçi dilin dışına 
çıkma hedefiyle “Biz Kadın İşi Erkek 
İşi Bilmeyiz!” panelini düzenledik.

Bu Ne İş
Sosyal medyada teknik 
pozisyonlardaki kadın çalışanlarımıza 
mikrofon uzatarak, kadın 
çalışanlarımızın yaptıkları işlere 
dair anlatılarıyla “kadın işi-erkek işi” 
ayrımını sarsmasını hedefledik.
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Yetenek Yönetimi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde çalışan 
başarısını, desteklenmesi gereken ve gelişime 
açık bir alan olarak değerlendirmekteyiz. Bu 
bağlamda, tüm çalışanlarımıza daha dijital 
ve inovatif bir insan kaynakları yaklaşımı 
sunmayı önceliklendirmekte ve 202 çalışma 
arkadaşımızın katıldığı beş takımımızla bu 
yaklaşımı kuruluşumuzda yaygınlaştırmayı 
hedeflemekteyiz. Nitekim; kariyer, yeni 
nesil çalışma, ödüllendirme, takım etkinliği, 
sürdürebilir bağlılık konularında çalışan bu 
beş takım vasıtasıyla çalışanlarımızla etkin 
bir iletişim kurmakta ve çalışan ihtiyacına 
daha yakından temas edebilmekteyiz. 
Düzenlediğimiz eğitimler, atölye çalışmaları, 
söyleşiler ve panellerle çalışanlarımızın 
yetenek ve becerilerini geliştirmelerine 
destek olmakta ve aynı zamanda 
motivasyonlarını, takım ruhunu ve aidiyet 
hislerini güçlendirmekteyiz. 

Doğru adayları kurumumuza kazandırmak 
ve onlara en yüksek gelişim fırsatını sunmak 
için yeni mezun ve eğitimine devam eden 
gençlere yönelik Kariyer Test Sürüşü, 
EnGenius ve Markatlon gibi yarışmalar 
organize etmekteyiz.

Genç Yeteneklerle Test Sürüşü

Genç arkadaşlarımızı Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri’ne kazandırmak ve yeteneklerinin 
farkına varmalarına olanak sunmak amacıyla 
Kariyer Test Sürüşü (KTS) Programı’nı 
uygulamaktayız. Kampüs ziyaretleri, iş 
fuarları, konferanslar, kuruluş ziyaretleri, 
sosyal medya hesaplarımız ve reklamlar 
aracılığıyla duyurusunu gerçekleştirdiğimiz 
programımızda, üniversite öğrencileri farklı 
pozisyon ve birimlerde en az iki ay süre ile 
tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak staj 
yapmaktadırlar. İş dünyasında projelerin 
nasıl işleyip yönetildiğine dair gözlem 
yapma şansı elde eden stajyerlerimize, bu 
süre zarfında mentorluk desteği, kişisel 
gelişim eğitimleri ve koçluk alma fırsatları 
da sunulmaktadır. Staj dönemini başarıyla 
tamamlayan genç yetenekler Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri işe alım sürecinde olumlu 
aday havuzunda değerlendirilmektedir. 

2021 yılında işe giriş 
pozisyonlarında işe 
alımlarımızın %30’u 
üniversite kampüs ziyaretleri 
ve düzenlediğimiz 
yarışmalardan sağlanmıştır. 
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EnGenius Programı, yeni mezun mühendis veya üniversitelerin 3. sınıf, 4. sınıf 
veya yüksek lisansta okuyan mühendis adaylarının inovatif yaklaşımlarını, 
yaratıcı ve analitik düşünce kabiliyetlerini göstermelerini, Eczacıbaşı Topluluğu 
kuruluşlarında farklı iş süreçlerini tanıyarak ve bir ekibin parçası olarak değer 
yaratmalarını hedefleyen, işe alım odaklı bir yarışmadır.

EnGenius

Markatlon
Markatlon programımız ile kariyerini pazarlama alanında ilerletmek isteyen 
üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine yaratıcı 
ve inovatif yaklaşımlarını sergilemeleri için bir platform sunulmuştur. 2021 
yılında işe alım odaklı yarışmamızda OKEY markamız için 10 takım, marka 
stratejisi geliştirmek amacıyla yarışmış ve yarışmayı 3 takım kazanmıştır. 
Yarışmaya katılan öğrencilere staj fırsatı sunulmakta ve kazanan takımlar 
ödüllendirilmektedir.  

Çalışan Gelişimi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri değerlerimiz doğrultusunda, 
bizler için her bir çalışanımız bir yetenektir. Bu 
yetenekleri geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda 
eğitimler düzenlemekte ve çalışanlarımızın mesleki 
yetkinliklerini artırmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, 
mevcut eğitim programlarımızla çalışanlarımızın teknik 
bilgi ve becerilerini pekiştirirken aynı zamanda liderlik 
ve yöneticilik konularında da gelişim opsiyonları 
sunmaktayız. Kurum içi eğitim fırsatlarının yanı sıra, 
mesleki gelişimine akademik çalışmalarla katkıda 
bulunmak isteyen doktora ve yüksek lisans öğrencisi 
çalışanlarımıza da destek olmaktayız. Benzer şekilde, 
bir uzmanlık alanında sertifika almak isteyen ya da 
yabancı dil öğrenerek kendi gelişimine katkıda bulunmayı 
hedefleyen çalışanlarımızın da yanındayız.

Eğitimlerimizdeki çeşitlilikle; esnek bir alanda, 
kuruluşumuz ve çalışanımızın ortak ihtiyacını 
belirleyebilmekte ve böylece çalışanımızı ortak amaca 
uygun programa yönlendirerek, çalışma arkadaşlarımızın 
potansiyellerini en üst seviyede kullanmaları için olanaklar 
yaratmaktayız. 2021 yılında bu yaklaşımla başlattığımız 
“Yetkinlik Akademisi”yle, kişiye özel ve farklı alanlarda 
yetkinlik geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Yine 
2021 yılında hayata geçirdiğimiz mentorluk/tersine 
mentorluk programımız “Mind Masters” ile birbirimizin 
deneyim ve bilgisinden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi 
hedeflemekteyiz. 2021 yılında 63 kişinin katılımıyla 
tamamladığımız Mind Masters programımız 2022 yılında 
da devam edecektir.
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde 
Gelişim

Parakedemi
Masters of Marketing

PatiKa
Satış Kanalı

Manufacturing Future
Trade Marketing

Toolbox
Lead The Chain

Analitik
İnovasyon

Dijital Pazarlama

Fonksiyona Özel 
Akademi Programları

Liderlik ve Yönetici
Gelişimi

Sürekli 
Gelişim

Kurumsal 
Zindelik

İleri Akademik
Destek

Yöneteceksen
Yöneticiysen

Future Fit
Yönetim Yolu

Lideriz Biz
Agile Farkındalık
Veri Farkındalığı

İşe Alım Uygulamaları 
Geribildirimi

Değerlendirme Merkezi 
Geribildirimi

Bireysel Gelişim Planlama
Yasal Eğitimler
Teknik Eğitimler
Farkındayız Biz

Zirve, Konferans Katılımları
Yetkinlik Akademisi

Digifit
Tersine Mentörlük

İçimizdeki Sahne
Bİ’Mola

Yüksek Lisans
Doktora
Sertifika

Yabancı Dil

Fonksiyona özel akademilerimiz bağlamında 2021 yılında;

• Satış Sanatı Akademisi ile Silver Stevie ödülü ve
• Sales Network’ün düzenlediği Best of Sales Awards – Satışta İnsan Kaynakları Uygulaması ödülünü aldık.
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Çalışan Bağlılığı
Kuruluşumuzda çalışan memnuniyetine 
kilit bir önem atfetmekte ve bu 
memnuniyetin çalışan bağlılığını meydana 
getiren ana etkenlerden biri olduğuna 
inanmaktayız. Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri çalışanlarının kişisel ve mesleki 
yeteneklerine sarsılmaz bir inançla 
güveniyor, kuruluşumuzda bulunan her 
bir yeteneği koruma gayretiyle hareket 
ediyoruz. Bu bağlamda, çalışanlarımızın 
kariyer yolculuklarına bizimle devam 
etmeleri için çalışmalar yürütüyoruz.
Yaptığımız çalışmalar sonucunda her yıl 
yedekleme sistemimizi güncelleyerek, 
kuruluşumuzda açık pozisyon 
oluştuğunda seçilecek aday için Topluluk 
çalışanlarını önceliklendiriyoruz. 2021 
yılında risk noktalarımızı tespit ettik 
ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaların 
sonuçlarını analiz ederek çalışan 
bağlılığına dair 2022 yılı aksiyon 
planlarımızı belirledik. 

Öte yandan esnek çalışma saatleri, 
uzaktan çalışma, karar alma süreçlerine 
katılım gibi olanaklar ve eğitim, atölye 
çalışmaları, seminerler, sosyal etkinlikler 
gibi faaliyetlerle çalışanlarımızın 
kuruluşumuzla bağını derinleştirmekteyiz. 
Pandemiden önce başlattığımız 
uzaktan çalışma modelimizle salgın ve 
sonrası süreçlerin gerektirdiği esnek 
çalışma koşullarına hızla adapte olarak 
modelimizi geliştirdik. Bugün geldiğimiz 
noktada, beyaz yaka çalışanlarımız için 
tam zamanlı uzaktan, hibrit ve ofiste/
tesiste olmak üzere üç ana çalışma 
düzeni belirledik.

Tam zamanlı uzaktan çalışma düzenini 
tercih eden beyaz yaka çalışanlarımız 
tamamıyla ofis dışında mesailerini 
tamamlamakta, hibrit düzende 
çalışanlar ise haftada iki gün uzaktan 
çalışmaktadırlar. 

Babalık izni uygulamamız kapsamında ise 
babalara üç hafta izin vermekte ve takip 
eden üç hafta süresince haftada bir gün 
izin hakkı tanımaktayız. 

Ayrıca Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
olarak birer marka elçisi olarak 
konumlandırdığımız çalışanlarımıza her 
çeyrekte ürün paketleri sunmaktayız.

Kampçılık, Gezi, Yoga, Pilates ve 
Gastronomi Kulüplerimiz aracılığıyla 
çalışanlarımız için sosyal etkinlikler 
düzenledik. 

“Silent hour” uygulamamız ile tüm 
beyaz yaka çalışanlarımız 12.00 – 13.00 
saatleri arasında ve 17.00’den sonra 
toplantısız çalışma saatlerine geçtiler.  

“Bi’ Mola” markası altında stres 
yönetimi, sağlık, psikoloji, finans ve 
kişisel gelişim gibi alanlarda seminer 
ve atölye çalışmaları düzenleyerek 
kurumsal zindeliğimizi artırıp forma 
girdik ve yenilenme fırsatı bulduk. 
2021’de daha fazla kişiyi mutlu etmek, 
fiziksel ya da zihinsel detoksa ihtiyaç 
duyan herkes için içeriklerimizi  
“Studio canlı” uygulaması üzerinden 
erişime açtık.
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İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ



İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamına sahip olmasını iç 
ve dış paydaşlarımıza karşı en önemli 
sorumluluklarımız arasında görüyor; 
iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli 
iyileştirme prensibiyle hareket ediyoruz. 
Dünya standartlarında üretim yapan 
öncü bir sanayi kuruluşu olarak iş 
sağlığı ve güvenliği alanındaki küresel 
uygulamaları yakından takip ediyor ve 
standartlarımızı her geçen gün daha ileriye 
taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, üst 
yönetimimizin katılımı ve kararlılığıyla iş 
süreçlerimizde sıfır kaza ve sıfır meslek 
hastalığını hedefliyoruz.

Teknolojik gelişmelerin sağladığı 
imkânlar, operasyonlarımız ve üretim 
süreçlerimizde karşılaştığımız durumlar 
ışığında çalışanlarımızın çalışma koşullarını 
devamlı olarak iyileştirmek en önemli 
önceliklerimiz arasındadır. Sürekli iyileştirme 
yaklaşımımızın, operasyonel mükemmellik 
ve iş sürekliliği alanlarında da fırsat 
penceresi yaratarak bu alanlardaki gelişimi 
beraberinde getirdiğini düşünüyoruz. 
Kuruluşumuz bünyesinde sürdürdüğümüz 
bu hassasiyet ve özeni, etki alanımızda 
bulunan tüm iş ortaklarımızın da yerine 
getirmesini bekliyor ve ilgili parametrelerin 
takibini teşvik ediyoruz.

İş kazalarının önüne geçmek için “Ramak 
Kala” ve “Tehlike Bildirimi” programları 
kapsamında, olası riskleri tespit etmek 
ve en aza indirmek adına çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Özellikle, iş başı eğitimleri 
ve tek-nokta eğitim oturumlarıyla söz 
konusu riskler konusunda farkındalık 
oluşturulmasını sağlıyoruz. Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri, 2021 yılında 0,99 kaza 
sıklık oranıyla bir önceki yıl 1,08 olan kaza 
sıklık oranına göre %9 iyileşme kaydetmiştir.

* Kaza Sıklık Oranı = ( Kayıp Zamanlı Kaza Sayısı * 200 000) / 

(Çalışma Saati)

Kaza sıklık oranında 2019 yılı sonrasında 
gerçekleşen görece artış, pandemi süreciyle 
beraber ürünlerimize olan yurtiçi ve yurtdışı 
talep artışına bağlı iş yoğunluğundan 
kaynaklanmaktadır. Gözlenen bu artış 
doğrultusunda, sistemlerimizin iyileştirilmesi 
için hızla aksiyon alınmıştır. Bu iyileştirme 
çalışmalarının sonucunda 2021 yılında kaza 
sıklık oranında düşüş gerçekleşmiştir ve 
yapılan planlamalarla birlikte iyileşmenin 
devam etmesi hedeflenmektedir.

Kaza sıklık oranı*
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İş Yerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uygulamaları

Afetlere Hazırlık  
ve Destek

İş yerinde sağlık ve güvenlik önlemleri 
kuruluşumuzun ihtiyaçlarına uygun, 
saha tecrübelerimize ve gözlemlerimize 
dayanan tespitlerimize dayanmaktadır. 
Uluslararası alanda gerçekleştirilen 
iyi uygulamalar ve kuruluşumuza 
özgü çözümler temelinde her yıl 
birçok yenilik ve iyileştirmeyi mevcut 
süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu 
bağlamda 2021’de bütün tesislerimizde 
yüksekte çalışma, askıda yükün 
altında çalışma, toz kontrolü, yangın, 
iskele kullanımı, ergonomi, kayma - 
takılma - düşme, kimyasal maruziyet, 
dönen ekipman risklerinin öncelikle 
bertarafı ya da azaltılması konularında 
çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu 
başlıklar altında; Yalova fabrikamızda 
160, Manisa fabrikamızda 190, Gebze 
Kimyasal fabrikamızda 15, Gebze Bebek 
fabrikamızda 33 geliştirme çalışması 
gerçekleştirilmiş ve önümüzdeki dönem 
için iyileştirme alanları tespit edilmiştir.

Çalışanlarımızı mesleki hastalıklar 
konusunda düzenli olarak muayeneye 
tabi tutuyor ve olası risklerin önüne 
geçmek için gereken önlemleri alıyoruz. 
Ayrıca, çalışanlarımızın yaş aralıklarını 
ve sağlık durumlarını göz önünde 
bulundurarak risk grubunda olanlar 
için ilgili hastalıklar bazında taramalar 
yapılmaktadır. Bu bağlamda Manisa ve 
Gebze fabrikalarımızda, 2019 yılında tüm 
çalışanlarımıza gönüllülük esaslı olarak 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü, Kanser Daire Başkanlığı’na 
bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle 
kanser taramaları yapılmıştır. Taramalara 
pandemi nedeniyle 2020 ve 2021’de ara 
verilmiş olup 2022 yılı için planlamalar 
yapılmıştır.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer 
acil durumlara karşı hazırlık düzeyimizi 
ve kurumsal dayanıklılığımızı en üst 
seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Hem 
insan kaynağımızı korumayı hem de 
tesislerimizi potansiyel risklere karşı hazır 
hale getirmeyi en önemli önceliklerimiz 
arasında görüyoruz. İş sürekliliğimiz 
ve güvenliğimiz için çalışma ortamı ve 
fiziksel çevreyi olası risklere karşı en 
dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz. 
Bu amaçla, Afet Yönetim Sistemimiz 
tesislerimizin en üst hazırlık düzeyine 
ulaştırılması için güncellenmiş ve bütün 
tesislerimiz güncel standartlara göre 
tekrar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 
2021 yılında afet dayanıklılığı zayıf olduğu 
öngörülen bina yaşı yüksek yapıların 
yıkımı gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılında yaşanan Elazığ ve İzmir 
depremleri, tüm iş dünyasında olduğu 
gibi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin de 
yardım sürecinde yer almasının yanı 
sıra potansiyel risklere karşı hazırlık 
düzeyini artırdığı bir süreci beraberinde 
getirmiştir. Olası bir afet tehlikesi için 
2021 yılında tüm tesislerimizi kapsayan 
bir senaryo çalışması geliştirmek için, 
değerlendirme ve yol haritası oluşturma 
çalışmalarına başlanmıştır. İletişim, bilgi 
teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, 
eğitim, insan kaynakları birimlerinin 
katılımıyla senaryo çalışmaları tasarımı 
ve Afet Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi 
süreci tamamlanmış ve simülasyon için 
ön hazırlıklar yapılmıştır. 

Afet hazırlıklarının bir parçası olarak 
eğitim ve farkındalık çalışmalarını 
merkeze alıyor, çalışanlarımızın hazırlık 
ve bilinç düzeyinin yüksek olmasının 
önemine inanıyoruz. Bu kapsamda hem 
çalışanlarımız hem de aile bireylerinin 
gereken bilgi donanımına kavuşması 
ve farkındalığın yaygınlaşması için 
çalışanlarımız ve çocuklarıyla  
eğitimler düzenledik.
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COVID-19 ile 
Mücadele 
Çalışmaları
2020 yılından farklı olarak 2021 yılı, 
pandemi konusundaki tedbirlerle 
yaşamayı daha çok içselleştirdiğimiz aynı 
zamanda aşı uygulamasından faydalanma 
imkanına sahip olduğumuz bir yıl 
oldu. Bu süreç içerisinde tesislerimizin 
tamamında TSE COVID-19 belgesini aldık 
ve önlemlerimizi standartların üzerinde 
gerçekleştirmek için birlikte hareket 
ettik. Buna paralel olarak, aşı erişimini 
kolaylaştırıcı teşviklerde bulunduk ve 
çalışanlarımızın gösterdiği duyarlılık 
sayesinde kısa zamanda yüksek bir 
aşılanma oranına eriştik. Pandemi süreci 
boyunca mücadelemizi dayanışma ve 
beraberlik ruhuyla gerçekleştirdik ve 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

2021 yılında pandemininin ilk 
dönemlerinde olduğu gibi çalışanlarımız 
için evden çalışma düzenini 
sürdürdük ve dijital platformlar 
üzerinden ev güvenliğinde çalışma 
imkânını değerlendirdik. 2021 yılı için 
belirlediğimiz teknik nedenlerle tamamen 
tesiste bulunulmasını gerektiren işler 
haricinde işlerimizi uzaktan veya hibrit 
çalışma modeli üzerinden sürdürmeye 
devam ettirdik. Tesislerimizde ve 
Topluluk bünyesindeki diğer ortak 
çalışma alanlarını da tüm çalışanlarımızın 
kullanımına açtık. 2021 yılı itibarıyla 
“Adresimiz Farklı, Konumumuz Aynı” 
söylemi çerçevesinde, saha satış 
ekiplerimizin de uzaktan çalışma 
düzenine geçişini tamamladık.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın işe 
alım, oryantasyon ve eğitim sürecini de 
dijital platformlar üzerinden yürüttük. 
Kurum içi ve kurum dışı toplantı ve 
görüşmelerimizin çevrim içi platformlar 
üzerinden olmasına özen gösterdik. 
Ortak kullanım alanları, servisler, çalışma 
alanları ve üretim tesislerinde yüzeylerin 
düzenli olarak dezenfekte edilmesine 
ve bulaş önleyici tedbirlerin alınmasına 
devam ettik. Oturma alanları, servis 
ve yemekhane gibi ortak kullanılan 
alanlarda sosyal mesafe göz önünde 
bulundurularak oturma düzenlemeleri ve 
koruyucu ekipman kullanımı konusunda 
bilgilendirmeler yaptık.

Sürekli İletişim 

Pandemi dönemi boyunca, hem 
sağlık konusunda aldığımız 
tedbirleri en üst seviyede tutmak 
ve farkındalığımızı geliştirmek 
hem de iş sürekliliğimizi devam 
ettirmek için kurum içi iletişimimizi 
canlı tuttuk. #BirlikteAşarız çatısı 
altında, işyerinde ve seyahat 
sonrası oluşabilecek riskli 
durumları, alınabilecek önlemleri 
çalışanlarımızla paylaşırken 
çalışanlarımızın Online Sağlık Hattı 
ile sağlık birimlerine ve doğru 
bilgiye erişimini sağladık. Evlerde 
daha çok zaman geçirdiğimiz bu 
süreçte, çalışanlarına ve ailelerine 
ev etkinlikleri için paylaşımlarda 
bulunduk; yaşanabilecek güçlükler 
(psikolojik, hukuki destek, tıbbi 
destek, sağlıklı beslenme) için 7/24 
ücretsiz danışmanlık  
hizmetini devam ettirdik.
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DİJİTAL
DÖNÜŞÜM



Dijital Dönüşüm
Sahip olduğumuz teknolojilerden en üst 
düzeyde faydalanma ve bunu yaparken 
sürdürülebilirlik amaçlarına katkı 
sağlamanın, iş yapış şeklimizde teknolojik 
odaklı bir yaklaşım benimsemek ve 
sürdürülebilirlik parametrelerini bu 
süreçlere dahil etmekle mümkün 
olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada, 
dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 
uygulamalarının esneklik, kalite ve 
operasyonel verimlilikte sağladığı 
avantajları, doğal kaynak tüketiminde 
verimlilik hedeflerine ulaşma konusundaki 
en büyük kolaylaştırıcılarımız olarak 
görüyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda, Eczacıbaşı 
Tüketim Ürünleri olarak “Tedarik 
Zinciri Kontrol Kulesi”, “Entegre İş 
Planlama“gibi temel süreçlerimizi 
uçtan uca dijitalleştirdik ve ileri analitik 
olanaklarını sonuna kadar kullanarak 
operasyonel verimliliğimizi artıran 
projeleri hayata geçirdik. Bu uygulamalar 
ve devam eden diğer modern üretim 
yönetim sistemleri uygulamaları 
sonucunda süreçlerimizi daha detaylı 
yönetir ve izleyebilir hale getirdik. Üretim 
süreçlerimizden topladığımız verileri yine 
ileri analitik olanakları ile yorumlayarak 
üretim verimliliğimizi artıracak, makina 
duruşlarını azaltacak ve en önemlisi enerji 
kullanımımızı optimize edecek Endüstri 
4.0 projelerini hataya geçirmeye devam 
ediyoruz.

Partner Connect platformu 
ile sağlanan verimlilik 
kazanca dönüşecek

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 
olarak satış, tedarik zinciri ve 
finans süreçlerini daha etkin 
yönetmek üzere sektöründe öncü 
ve yenilikçi bir dijital platform 
olan Partner Connect’i hayata 
geçirdik. Bu uygulama sayesinde 
Türkiye’nin önde gelen zincir 
marketleri, perakendecileri 
ve distribütörlerinden oluşan 
paydaşlarımızla sipariş, talep 
yönetimi ve finans süreçlerini 
tamamen dijital olarak 
gerçekleştirebiliyoruz.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 
tüm iş ortaklarına açık olan Partner 
Connect, satış ekibi tarafından 
da kullanılacak. Satış ekibi ile iş 
ortağı arasındaki haberleşme 
süreçlerini de dijitalleştirecek olan 
platform müşteri hizmetleri bildirim 
süreçlerini de dijitale taşıyarak hız 
kazandıracak. Partner Connect 
platformuna taşınan çevrim içi ürün 
kataloğu sayesinde de ürün güncel 
bilgilerine anında ulaşılabilecek. 
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İNOVASYON ve
GİRİŞİMCİLİK



İnovasyon 
Stratejisi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, inovasyon 
ve Ar-Ge’yi sürdürülebilirlik stratejisinin 
temel taşları olarak görmektedir. Doğru 
ve başarılı bir inovasyon, yaşamsal 
alışkanlıklarımızın mevcut hallerinden daha 
faydalı şekillerde revize edilmesine olanak 
sunabilmekte ve böylece dönüştürülen 
alışkanlıklar, fayda ve değer üreterek 
somut çıktılar sağlayabilmektedir. Bu 
dönüşümün bir parçası olma motivasyonu 
ile kuruluşumuz, yeni teknoloji ve 
uygulamalara yatırım yapmakta ve 
girişimciliği desteklemektedir. Kuruluş 
olarak tüm bu yatırım ve uygulama 
süreçlerinde, inovasyon çalışmalarımızın 
sürdürülebilirlik hedeflerimizle temasını 
korumaya özen göstermekteyiz. Bu 
bağlamda da inovasyon stratejimizi 
sürdürülebilir, insan odaklı ve değer 
yaratırken ekolojik saygıyı muhafaza eden 
bir düzlemde şekillendirmekteyiz.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde 
bulunan Ar-Ge Merkezimiz inovasyon 
temelli bir üretim faaliyeti sürdürmektedir. 
Pandemi ile birlikte artan hijyen beklentisi 
bizim de bu alanda yürüttüğümüz 
çalışmaların sorumluluğunu artırmıştır.
Türkiye’nin ilk prebiyotikli ıslak mendili 
olan Uni Baby Hassas Dokunuş, pandemi 
koşullarının gerekliliği haline gelmiş Selin 
Nemlendiricili Kolonya, Airmill teknolojisi 
ile %35 daha kalın hale getirilen Solo 
Tuvalet Kağıtları ve pratik temizlik/hijyen 
özelliğiyle Solo Tüm Yüzey için Islak 
Temizleme Mendili, Ar-Ge Merkezimizin 
yakın zamanda geliştirdiği inovatif 
ürünlerden bazılarıdır. 

Solo Tüm Yüzeyler İçin Islak Temizleme 
Mendili ve Selin Nemlendiricili Kolonya 
Ürünleri, 2020 yılı Marketing Türkiye için 
YouGov Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Yılın 
İnovatif Ürünleri-Hijyen Kategorisinde” 
inovatif ürün olarak seçilmiştir. 

Ar-Ge Merkezimiz inovasyon kültürünü 
gündelik bir pratik haline getirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda “Just 

Create” hareketi ile tüketicinin yaşam 
kalitesini artıran inovatif ürün fikirleri 
geliştirilmekte ve bu fikirlerin fizibilite 
çalışmalarını takiben Ar-Ge çalışmalarına 
başlanmasını hedeflemektedir. Ayrıca 
“Inno-Edu” programı kapsamında Ar-Ge 
çalışanlarına girişimcilikle ilgili eğitimler 
sunulmaktadır. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri tüm 
süreçlerine inovatif yaklaşımı entegre 
etme ve bu bakış açısını yayma hedefiyle 
hareket etmektedir. Bu çerçevede iç 
işleyişte proje ve yeni ürün takibinin 
sistemsel olarak gerçekleştirilebilmesi 
için Product Lifecycle Management 
(PLM) sistemi yürürlüğe konmuştur. 
Kurum içi şeffaflığı ve denetlenebilirliği 
artıran bu sistemle, çalışanlar veri takibi 
yapabilmekte ve departmanlar arasındaki 
iş birliği kolaylaşmaktadır.

İnovasyon İş Birlikleri
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 
inovasyon dünyası ve kuruluşumuz 
arasında bir köprü kurma gayretindeyiz. 
Kazan-kazan çözümler üretme ve 

süreçlerimizde daha etkin bir ilerleyiş 
sağlama potansiyeli olan girişimleri, 
kuruluş olarak desteklemekteyiz. Bu 
bağlamda girişimcilik ekosistemini mercek 
altına alarak kuruluşumuzun ihtiyaç, hedef 
ve süreçleri ile uyumlu projelerin takibi ve 
kuruluşumuza uyarlanması için çalışmalar 
yürütmekteyiz. Benzer sebeplerle 
girişimcilik alanındaki inisiyatifler 
ve kuruluşumuz arasında iş birlikleri 
gerçekleştirmekte ve bu inisiyatiflerle 
birlikte bize özel çözümler geliştirmek 
amacıyla tanıtım günleri düzenlemekteyiz. 
Ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (TÜSİAD), Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV), Startups Watch, 
Endeavor Türkiye ve Keiretsu Forum gibi 
kurumlarla ortak programlar yürütmekte 
ve bu kurumların tanıtım günlerine katılım 
göstererek girişimciliği finansal boyutta da 
desteklemekteyiz.
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri,  
Ar-Ge faaliyetlerinin tek bir merkezden 
sistematik ve etkin ilerlemesini sağlamak 
amacıyla farklı lokasyonlardaki ekiplerini 
bir araya getirerek 2019 yılında Ar-Ge 
Merkezi’ni hayata geçirdi. 1.128 m2’de 
faaliyet gösteren Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri Ar-Ge Merkezi; Temizlik 
Kağıtları, Ambalaj, Kozmetik, Kimyasal 
Ürünler, Mikrobiyoloji ve Analitik Metot 
Geliştirme olmak üzere altı farklı alanda 
araştırma geliştirme çalışmaları yürüten 
laboratuvarlara sahiptir. 

Fayda odaklı ürün geliştirme anlayışını 
benimseyen Ar-Ge Merkezi’miz üretim 
süreçlerimizin ekolojik dengeyi gözeterek 
ve insan odaklı bir bakış açısı ile projeler 
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, 
merkezimiz üretim süreçlerimizde 
sürdürülebilir kaynaklardan ham madde 
kullanımına özen gösteren, atık madde 
miktarını en aza indiren, mevcut atık 
maddelerin geri dönüştürülmesine olanak 
tanıyan, plastik ambalaj kullanımının en 
az seviyeye indirilmesini sağlayan ve 
geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımını 
artıracak çalışmalar yürütmektedir.

2019 yılında imzacısı olduğumuz İş 
Dünyası Plastik Girişimi (İPG) plastik 
taahhütlerimiz gereğince 2021 yılında, 
ıslak mendil ambalajlarımızda kullanılan 

plastik 20 ton; şampuan, kutu mendil 
ambalajlarımız, ıslak mendil kapaklarımız 
ve çoklu torbalarımızda kullanılan 
plastik ise 19 ton azaltılmıştır. Plastik 
ambalaj azaltımının yanında bebek 
kategorisindeki kutu ve kolilerimizde 
yaptığımız çalışmalar neticesinde 19 
ton kağıt azaltımı sağlanmıştır. Ambalaj 
konusundaki azaltım çalışmalarımızın 
bir parçası olarak tedarikçilerimizle 
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve süreçteki 
olası iyileştirme noktaları tespit edilerek 
ambalaj kullanımındaki alüminyum ve 
plastik miktarının olabilecek en düşük 
seviyeye indirgenmesi hedeflenmiştir. 

Benzer şekilde 2021 yılında geri 
dönüştürülemeyen ambalaj yapıları 
belirlenmiş ve geri dönüştürülmüş 
malzeme araştırma çalışmaları 
başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar 
sonucunda, ambalaj gruplarında 
kullanılabilecek geri dönüştürülmüş 
plastik ham madde türleri belirlenmiştir.
Ambalaj üretim sürecindeki kontrolümüzü 
artırmak Ar-Ge Merkezi’mizde ayrıca katı 
modelleme gerektiren ambalajların teknik 
tasarımları gerçekleştirilerek yedi farklı 
ambalaj tasarım alternatifi yaratılmış ve 
bunların tasarımları için tescil alınmıştır. 
Bu bağlamda, sadece ürün geliştirme ile 
yetinmeyen fikri hakların korunmasını da 
gündemine alan merkezimiz 2019 yılında 

dokuz patent, 2020 yılında 26 patent ve 
yedi ambalaj tescil başvurusu, 2021 yılında 
ise 31 patent ve yedi adet ambalaj tasarım 
tescili başvurusu yapmıştır.

Tüketicilerimizin sağlığı birincil  
önceliğimizdir, dolayısıyla Ar-Ge  
Merkezimiz alternatif doğal  
içerik geliştirmek için çalışmalar 
yürütmektedir. Biyosidal ürünlerimizde 
ise tüketicilerimizin ürünlerimize 
güvenli erişimini sağlamak amacıyla 
ruhsatlandırma, kalite sertifikasyonları ve 
ürün güvenlik bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı 
standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.

Çevresel duyarlılığımızın gerçekçi bir 
izdüşümü olarak merkezimiz, üretim ve 
sonraki süreçlerdeki su kullanımının en 
düşük düzeye getirilmesine ve atık suyun 
ekolojik dengeye en az etki edecek şekilde 
yönetilmesine yönelik projeler üzerinde 
de çalışılmaktadır. Söz konusu çalışmalar 
bağlamında geliştirdiğimiz projelerle 
TÜBİTAK TEYDEB programına başvuru 
yapılmıştır.

Atıkların uygun süreçlerden geçirilerek
ham maddeye dönüştürülmesi ve geri
kazanılmasına dair ulusal ve uluslararası
şirketlerle çeşitli iş birlikleri yapılmıştır:

• ESAN ile Ham madde ve Seramik 
Denemeleri

• VITRA ile Sanayi Ölçekli Deneme
• VARAKA KAĞIT ile Yakma Denemeleri, 

Pilot ve Sanayi Ölçekte Yakma
• KCL - G.KORE ile Proje Ortağı
• ZIAN CO LTD - G.KORE ile Proje 

Ortağı

Doğal kaynaklı ham maddelere 
yönelme politikamız çerçevesinde 
Selin limon kolonyası esansında 2,5 
kat konsantre esansa geçiş yapılarak 
2021 senesinde 44 ton daha az esans 
kullanılmıştır. Benzer bir yaklaşımla Uni 
Baby saç ve vücut şampuanlarında 2 
kat konsantre esansa geçiş yapılarak 
2020 ve 2021 yıllarında toplam 18,7 ton 
daha az esans kullanılmıştır. Tüketimde 
gerçekleştirdiğimiz azaltım neticesinde 
sevkiyat süreçlerimizde ortaya çıkan CO2 
salımı da azaltılmıştır.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri  
Ar-Ge Merkezi
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Sorumlu Tüketim Uygulamaları

Temizlik ve hijyen alanlarında ürünler 
sunan Eczacıbaşı Profesyonel (EP), 
temizlik kağıtları, kolonya, el dezenfektan 
ve sabunları, yüzey dezenfektanları, 
hijyenik yıkama havlu ve mendilleriyle 
sorumlu tüketimi iş stratejisinin 
merkezine almaktadır.

Bu bağlamda, her kullanımda tek yaprak 
temizlik kağıdı veren Selpak Professional 
Sensörlü Havlu Dispenseri, Selpak 
Professional İçten Çekmeli Tuvalet Kâğıdı 
Dispenseri ve Pickasso Peçete Dispenseri 
ürünleri ile de toplu yaşam alanlarında 
tüketilen kağıt miktarının azaltılmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Kimyasal temizlik ve hijyen ürünleri 
bağlamında Eczacıbaşı Profesyonel 
“Green Care Professional” markasını 
tüketicilere sunmaktadır. Bu marka 
altında bulunan ürünler Eko Etiket (Eco 
Label), Beşikten Beşiğe (Cradle to 
Cradle) ve İskandinav Kuğusu (Nordic 
Swan) sertifikalarına sahiptir. Doğada 
%100 oranında çözünebilen yüzey aktif 
madde içerikli bu çevre dostu ürünler ile 
temizlik ve hijyende ürün alternatifleri 
sunulmaktadır.

Temizlik ve hijyen alanındaki Maratem 
Hero ürün serisinin konsantre formülüyle 
ise su ve ambalaj atık miktarları 
azaltılmaktadır. Ürünlerin tekrar 
doldurulabilir şişelerde sunulması, çoklu 
kullanım olanağı sayesinde, olası plastik 
atığını azaltmaktadır.

Eczacıbaşı Profesyonel, fazla kimyasal 
madde kullanımını önlemek amacıyla, 
otomatik seyreltme başlıklı Maratem Duo 
özel konsantre ürün serisini sunmaktadır.
Bu sayede hatalı ve fazla ürün kullanımı 
önlenirken, aynı zamanda konsantre 
formüllerle işletmelere depolamada 
avantaj ve lojistik için salınan sera 
gazı emisyonunda azaltım sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Profesyonel işletmelerin giderlerinde 
tıkanıklığa neden olabilen organik 
atıklar ve yağ birikintileri çevre 
açısından olumsuz etkiye sahiptir. 
Eczacıbaşı Profesyonel, tamamen yararlı 
bakterilerden ve bu bakterilerden elde 
edilen özel yüzey aktiflerden oluşan 
biyolojik ürün serisi ile işletmelerin 
giderlerinde oluşabilecek birikintileri 
önleyerek işletmelerin atık yükünün 
azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

Eczacıbaşı Profesyonel Eğitim 
ve Denetim Faaliyetleri

Eczacıbaşı Profesyonel Akademi 
Birimi “Hijyende Mükemmellik Sertifika 
Programı” ile işletmelere denetim, eğitim, 
takip ve koruma konularında hizmetler 
sunmaktadır. Dört adımdan oluşan 
program çalışanlarda hijyen bilincinin 
artmasını, işletmenin hijyen standardının 
yükselmesini, oluşturulan bu standardın 
korunmasını ve hijyenin sürdürülebilir 
olmasını hedeflemektedir.

COVID-19 pandemisi ile dijital 
platformların önemi kendini görünür 
kılmış ve fiziksel olarak bir arada olmanın 
mümkün olmadığı salgın ve sonrasındaki 
süreçlerde geleneksel yöntemlerin dışına 
çıkılması gerekli olmuştur. Bu farkındalıkla 
Eczacıbaşı Profesyonel, hijyen 
konularında verilen yüz yüze eğitimlerin 
yanı sıra, “Hijyende Mükemmellik Uzaktan 
Eğitim Programı” ile çevrim içi eğitimler 
sunmaktadır. 

Çevrim içi eğitim seçenekleri, harcanan
zaman ve eforu düşürmekte, ulaşım ve 
diğer faaliyetlerden kaynaklanan çevresel 
etkiyi azaltmaktadır. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, 
çeşitli sektörlerde yer alan işletmeler 
salgının yayılmasını engellemeye dair 
önlemler ve uygulamalar konusunda 
ağırlıklı olarak çevrim içi eğitimlerle 
bilgilendirilmiştir. Katılımcıların 
aktif katılımı ile etkileşim içerisinde 
gerçekleştirilen çevrim içi ve yüz 
yüze eğitimler vasıtasıyla 2021 yılında 
Eczacıbaşı Profesyonel Akademi 
toplamda 18.000 kişiye ulaşmıştır.  

Eczacibasi Profesyonel 
Akademi 2018 yılından beri 
çevrim içi eğitimlerle 27.000 
kişiye, 2015 yılından beri teknik 
eğitimlerle 123.000 kişiye 
ulaşmıştır.
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Temizlik Kağıtları
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri  bünyesinde 
bulunan temizlik kağıtları üretim tesisleri, 
Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri 
(FSC™ CoC) sertifikasına sahiptir. FSC™ 
CoC sertifikası (FSC™ C128664), temizlik 
kağıdı ürünlerimizin ham maddesi olan 
selülozun sorumlu ormandan elde 
edilmiş, uygun standartta bir materyal 
olduğunu; üretimden pazardaki yerini 
alana ve oradan tüketiciye ulaşana değin 
üretim, depolama, sevkiyat süreçlerinin 
tamamında FSC™ CoC standartlarına 
uygun hareket edildiğini beyan eden 
bir belgedir. Süreçlerdeki uygunluk 
denetimi bağımsız ve akredite kuruluşlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bu bağlamda, üretim sürecimizdeki ham 
madde kullanımımızda FSC standartlarına 
bağlı kalmakta ve aynı zamanda temizlik 
kağıtları üretiminde sürdürülebilir 
yöntemler kullanmaktayız. Üretim 
süreçlerimizde kullandığımız maddeleri 
azaltma gayretimiz doğrultusunda, Solo 
Dev Rulo Havlu ürünümüzle tüketiciye 
normal rulo havluya kıyasla üç katı 
uzunlukta bir ürün sunmakta, böylece 
kullanılan tutkal ve karton miktarını üçte 
birine, polietilen ambalaj miktarını ise 
dörtte üçüne düşürmekteyiz.

Uni Baby
Türkiye’de, yenidoğan kategorisinde 
lider ve öncü bebek bakım markamız 
Uni Baby’de annelerden ve bebeklerin 
farklı gelişim dönemlerinde değişen 
ihtiyaçlarından ilham alarak tüm ürün 
ailemizi yeniledik. Tüketici ihtiyacını 
merkeze alarak, ürün ailemizi bebeklerin 
gelişim evrelerine göre şekillendirerek, 
Türkiye’de ve dünyada bir ilke imza attık. 

Islak mendil, şampuan, çamaşır deterjanı 
ve yumuşatıcılarımızda ürün içeriklerimizi 
yeniden ele aldık. Yenidoğan ıslak 
mendillerimizi ise yüzde 100 bitkisel 
kaynaklı lifler ve organik pamukla ürettik. 
Şampuanlarımızın formülünü doğal 
içerikler ve saf su ile yeniledik.

Çalışmalarımız neticesinde dünyada 
kozmetik ürünlerinin, üretimden 
tüketiciye ulaşana değin tüm tedarik 
zincirinde doğallık standartlarını 
belirleyen bağımsız sertifikasyon 
birliği Etko Cosmos’un ürün içeriği, 
üretim tesisi, kalite sistemleri ve üretim 
hattı bağlamlarında gerçekleştirdiği 
denetimlerden başarıyla geçtik. Böylece 
Uni Baby yeni doğan ıslak mendil 
ürünümüzle Türkiye’de bir ilke imza 
atarak “doğallık sertifikası” almaya hak 
kazandık ve hala bu sertifikaya sahip 
sektörümüzdeki tek şirketiz. Bununla 
beraber Türkiye’nin tek prebiyotikli ıslak 
mendilini üretmekteyiz. Islak mendilin 

yanı sıra tüm ürünlerimizdeki yepyeni 
yüzümüz ve içeriklerimizle bebek 
bakımının her evresinde anne ve 
babaların en güvenilir yol arkadaşı 
olmaya devam ediyoruz. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 
Uni Baby markamız bağlamında 
ayrıca iki sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirdik. “Her yeni doğan bir 
yeni fidan” kampanyası ile yeni doğan 
mendil satışları üzerinden ağaçlandırma 
projesi başlattık. Bu bağlamda Çekül’e 
1.000 adet fidan bağışı yaptık. Diğer 
projemizde ise Bir Dilek Tut Derneği iş 
birliği ile sağlık sorunları yaşayan beş 
çocuğumuzun hayallerine ulaşmalarına 
katkı sağladık.
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TOPLUMSAL 
YATIRIMLAR



Sağlık ve Eğitim

Eczacıbaşı Hijyen Projesi
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak 2002 
yılında ülke çapında hijyen eğitimine 
verdiğimiz önemi ortaya koyan bir proje 
başlatmıştık. Projemiz zaman içinde 
“Selpak İlköğretim Okulları Kişisel Hijyen 
Eğitimi” olarak evrildi. 2007 yılında ise 
projemiz Topluluğumuzca yürütülen 
“Eczacıbaşı Hijyen Projesi” kapsamına 
alındı. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz iş 
birliği neticesinde, 2002 yılından bu yana 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 65 ilde, 
yaklaşık 8500 okulda, 6 milyon 250 bin 
öğrenciye hijyen eğitimi verdik.

Başlangıç noktamız olan “Selpak 
İlköğretim Okulları Kişisel Hijyen Eğitimi” 
projemiz dahilinde, öğrencilere kişisel 
bakım eğitimi vererek hijyen konusunda 
bilinçlenmelerine destek olduk ve 
proje okullarımıza temizlik kâğıdı 
bağışında bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarla projemiz Birleşmiş Milletler 
Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına 
en çok katkıda bulunan 10 projeden biri 
seçildi ve “2006 Uluslararası Özel Sektör 
Ödülü”nü aldı. Projemiz aynı zamanda 
“İnsan Haklarını İş Dünyasına Entegre 
Etmek” isimli kitapta yer aldı. Yine 2006 
yılında projemizle Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından verilen “Tüketici 
Memnuniyetini İlke Edinen Firma” ve 

TÜHİD tarafından verilen “2006 Jüri Özel 
Ödülü”nü aldık. 

Eczacıbaşı Hijyen Projesi başarısı ve 
toplumsal katkısından ötürü uluslararası 
birçok ödüle layık görüldü. Uluslararası 
Halkla İlişkiler Derneği (International 
Public Relations Association, IPRA) Altın 
Dünya Ödülleri’nin (Golden World Award) 
“Sosyal Sorumluluk” dalındaki ödülünü 
ve Birleşmiş Milletler Özel Ödülü’nü 
almaya hak kazandık. Küresel bir ödül 
programı olan Stevies Uluslararası İş 
Dünyası Ödülleri tarafından “Avrupa’nın 
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” seçildik. 
PR News tarafından düzenlenen Platin 
Ödülleri kapsamında “Toplumsal İlişkiler” 
dalında finalistlik elde ettik ve son olarak 
Active Academy tarafından verilen 
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü” ile 
onurlandırıldık. 
 
Selpak Tuvalete Merhaba
2011 yılında ise çocuklara doğru kişisel 
hijyen alışkanlıkları kazandırmak ve 
tuvalet eğitimi vermek için “Selpak 
Tuvalete Merhaba” projesini hayata 
geçirdik. 2013 yılında düzenlenen Türkiye 
Turnesi ile 6 ilde 350 binden fazla 
ebeveyne eğitim verdik. 2018 yılında 
dijitalleşme ile çevrim içi eğitim formatını 
süreçlerimize entegre ettik ve böylece 
milyonlarca ebeveyne ulaştık. 

Okey Cinsel Sağlık Çalışmaları
Markamız OKEY, cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar (CYBE) konusunda bir 
iletişim kampanyası yürüttü, tüketiciye 
sunulduğu döneme göre tabu sayılan, 
kategorisinde bulunan ürünlerin 
kullanımının önemine dikkat çekti. 
Böylece OKEY, kategorisinde bulunan 
ürünlerin kullanımının normalleşmesine 
katkı sunarken cinsel sağlıkla ilgili bir 
bilinç ve farkındalık yaratmayı başardı.

UNFPA’nın 18-24 yaş arası gençlerin 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı için hayata 
geçirdiği Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri 
Projesi kapsamında, üniversitelerde 
gençlerin eğitimlerine ve kondom 
dağıtımına katkıda bulunulurken TSK 
ile de asker eğitimlerine destek verildi. 
Ayrıca markamız 2021 yılında cinsellikte 
kadın hazzını kampanya merkezine alarak 
algısal tabuları sarsan tutumunu sürdürdü 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair vurgu 
yaptı. Nitekim yürüttüğü kampanyalarla 
OKEY, reklam dünyasının en prestijli 
organizasyonlarından Effie’de Sağlık-
Kişisel Korunma ve Reklamda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği kategorilerinde Altın Effie 
ödülünü kazanmaya layık görüldü.
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Spor ve Gönüllülük

Eczacıbaşı Gönüllüleri

Eczacıbaşı Spor Kulübü

1966 yılında kurulan Eczacıbaşı Spor Kulübü, Federasyon’a üye olduğu 1967 yılından itibaren basketbol, 
voleybol, masa tenisi alanlarında yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna yön veren aktörlerden biri olmayı 
başarmıştır. Bu bağlamda, spor kulübümüz Türkiye Birinci Ligi’nde masa tenisinde 13, erkek basketbolunda 8, 
satrançta 3 ve voleybolda 40 Türkiye Şampiyonluğu kazanmıştır. Kulübümüz 1990’lardan itibaren ise sadece 
kadın voleybolunu odağına almış, kazandığı yerel ve uluslararası başarılarla ülkemizde kadın voleybolunun 
görünürlüğünü artırmış ve voleybola yönelen kadın sporcu sayısının yükselmesine katkıda bulunmuştur. 

Ayrıca kulübümüz, sporla tanışmasına vesile olduğu binlerce gencin lise ve üniversitede burslu eğitim 
almasını sağlamıştır. 2016 yılında ise Geleceğe Dönüş Spor Kulübü iş birliği ile “Geleceğe Smaç” projesi 
hayata geçirilmiş ve genç kızlarımızın voleybola erişimi için bir platform sağlanmıştır. Bu doğrultuda, çeşitli 
illerde düzenlenen programlar ile üç binin üzerinde genç kızın voleybol eğitimi alması sağlanmıştır. Nitekim 
voleybolda bir ilham olması ve sporda kadın varlığını artırma yönündeki çalışmalarından ötürü kulübümüz, 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen “Dünya Ödülü”nü almış ve böylece bu ödülü Türkiye’den ilk 
kez kazanan kulüp olmuştur. 

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kız çocuklarının sporda kendilerini geliştirmelerine ve iyi hissetmelerine olanak 
veren duruşu, markamız Selin tarafından da desteklenmektedir. “Bir nefeste iyi hisset” mesajı ile yola 
çıkan markamız, Eczacıbaşı Spor Kulübü vasıtasıyla bu mesajı tüm paydaşlarına iletmekte ve sporda kadın 
varlığına “ferah” bir katkı sunmaktadır.  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLUMSAL YATIRIMLAR

Eczacıbaşı Gönüllüleri, kültür-sanat, bilim, bilişim ve eğitim alanlarında 
toplumsal katkı sağlamak ve değer üretmek amacıyla 2008 yılından beri projeler 
gerçekleştiren bir çalışma grubudur. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 68 çalışanı, bu 
toplulukta gönüllü olarak rol almaktadır. Gerçekleştirdikleri projelerle gönüllülerimiz 
“Young Guru Akademi” ve “Kodluyoruz” platformlarıyla iş birliği yapmış ve 
düzenledikleri eğitimlerle çocukların bilim, teknoloji ve yazılım alanlarında bilgi 
edinmelerine olanak vermiştir. Ayrıca bilişime ilgi duyan öğrencilere açık, çevrim 
içi kodlama eğitimleri sunulmuştur. Pandemi döneminde ise öğrencilerin uzaktan 
eğitimde yaşadıkları zorlukları aşmalarına destek olmak amacıyla bir bilgisayar 
kampanyası düzenlenmiş ve böylece ihtiyaç sahibi öğrencilerin gerekli kaynaklara 
ulaşmasına katkıda bulunulmuştur. 

Yine gönüllülerimiz tarafından Eczacıbaşı Hijyen Projesi dahilinde yenilenen Yatılı 
Bölge Ortaokulları (YBO) için “Bir Şarkıyız Biz” projesi geliştirilmiş ve bu okullarda 
müzik sınıfları kurulmuş, öğrencilerin çeşitli müzik aletleri ile tanışması sağlanmıştır.  
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Performans Göstergeleri

2019 2020 2021

Net Satışlar (milyon TL) 2.082 2.274 2.895

Uluslararası Satışlar (milyon €) 90 70 76

Toplam Varlıklar (milyon TL) 1.344 1.934 3.177

FAVÖK (milyon TL) 310 393 298

Ar-Ge çalışan sayısı (kişi) 23 24 27

Toplam Ar-Ge harcama tutarı (TL) 4.877.687 7.927.936 8.803.056

Toplam patent başvuru sayısı (adet) 9 26 31

Toplam Ar-Ge projesi sayısı (adet) 20 19 25

Toplam doğrudan enerji tüketimi (MWh) 270.694 273.912 274.856

Toplam dolaylı (satın alınan) enerji tüketimi (MWh) 213.477 216.233 216.221

Ürün başına enerji tüketimi (MWh/ton) 2,37 2,22 2,36

Toplam enerji tasarrufu (MWh) 260 47 435

Kaynağına göre su çekimi (bin ton m3)    

Şebeke Suyu Tüketimi 1.651 1.681 1.584

Yeraltı Suyu Tüketimi 135 76 112

Diğer Su Tüketimleri - - 32

Ürün başına su tüketimi (m3/ton) 8,76 7,97 8,32

Toplam su geri kazanımı (m3)  3.280 3.640  3.520

Toplam atık miktarı (ton) 8.231 9.508 8.131

Geri kazanılan (ton) 8.085 8.978 7.733

Bertaraf edilen (ton) 146 530 398

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

48.033 48.579 48.726

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

98.027 98.641 97.447

Ürün başına sera gazı emisyonu (ton CO2/ton)  0,72  0,67  0,70 

Kaza sıklık oranı  0,65 1,08 0,99 

Kişi başı ortalama eğitim süresi (saat) 31 11 19

2019 2020 2021

Toplam İşgücü (Sayı) 931 947 956

Kadın 270 278 278

Erkek 661 669 678

Sözleşme Türüne Göre Toplam İşgücü (Sayı) 931 947 956

Belirsiz Süreli İş Akdi 929 945 949

Kadın 270 278 276

Erkek 659 667 673

Geçici İş Akdi 2 2 7

Kadın 0 0 2

Erkek 2 2 5

İstihdam Türüne Göre Toplam  İşgücü (Sayı) 931 947 956

Tam Zamanlı 923 939 951

Kadın 266 274 275

Erkek 657 665 676

Yarı Zamanlı 8 8 5

Kadın 4 4 3

Erkek 4 4 2

Üst Düzey Yöneticiler (Sayı) 50 54 51

Kadın 14 17 16

Erkek 36 37 35
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GRI İçerik İndeksi

GRI 101: Temel 
2016

GRI 102: Genel 
Açıklamalar 

2016
Göstergeler Doğrudan Kaynak / Sayfa 

Numarası /Açıklamalar

Kurumsal Profil

102-1 Kuruluşun adı 3

102-2 Faaliyetler, markalar, ürünler ve 
servisler

6, www.eczacibasituketim.
com/markalar

102-3 Kurumun genel merkezinin bulunduğu 
yer 55

102-4 Kurumun faaliyet gösterdiği ülkeler 3,6

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği 3

102-6 Hizmet verilen pazarlar 6

102-7 Kurumun ölçeği 6

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili 
bilgiler 45

102-9 Tedarik zinciri

Ürün gruplarına ve satınalma 
kriterlerine bağlı olarak 

farklı ölçeklerde  geniş bir 
tedarikçi ağı bulunmaktadır.

102-10
Kurumun ölçeği, yapısı, mülkiyeti 

veya tedarik zinciriyle ilgili raporlama 
döneminde gerçekleşen değişiklikler

Raporlamanın ilk yılıdır.

102-11 Kurumun ihtiyadi yaklaşımı 12

102-12 Kurumun imzaladığı veya desteklediği 
sözleşmeler, ilkeler ve diğer inisiyatifler 3,4

102-13 Birlik ve dernek üyelikleri 14

Strateji
102-14 Üst yönetim beyanı 4

102-15 Temel etkiler, riskler ve fırsatlar 4,9

Etik ve 
Dürüstlük

102-16 Misyon, vizyon ve değerler 13, www.eczacibasituketim.
com/belgeler/politikalarimiz

102-17

Etik ve yasal davranışla ve kurumsal 
dürüstlükle ilgili konular hakkında öneri 
alınmasına yönelik yardım hatları veya 

danışma hatları gibi dahili ve harici 
mekanizmalar

13

GRI 101: Temel 
2016

GRI 102: Genel 
Açıklamalar 

2016
Göstergeler Doğrudan Kaynak / Sayfa 

Numarası /Açıklamalar

Yönetişim

102-18 Yönetişim yapısı 8

102-19

En yüksek yönetişim organının üst 
düzey yöneticilere ve diğer çalışanlara 

ekonomik, çevresel ve sosyal konu 
başlıkları ile ilgili yetki devir süreci

8

102-20 Ekonomik, sosyal ve çevresel konular 
için üst yönetim sorumluluğu 8

102-21 Ekonomik, sosyal ve çevresel konular 
için paydaş etkileşimi 10,15

Paydaş Katılımı

102-40 Paydaş gruplarının listesi 15

102-41 Toplu iş sözleşmesine tabi çalışanların 
oranı 13

102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi 10,15

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı 15

102-44
Kilit konular. Paydaşların kilit konu ve 
kaygılarına kurumun ne şekilde yanıt 

verdiği
10,11,15

Raporlama 
Uygulamaları

102-45

Kurumun konsalide finansal 
beyanlarına dahil olan kuruluşların 

listesi ve rapor kapsamına dahil edilip 
edilmediği

3

102-46 Rapor içeriği ve sınırları 3,11

102-47 Öncelikli konuların listesi 10,11

102-48 Bir önceki raporda verilen bilgilerin 
tekrarlanması Raporlamanın ilk yılıdır.

102-49 Raporlama içeriğindeki değişiklikler Raporlamanın ilk yılıdır.

102-50 Raporlama periyodu 3
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GRI 101: Temel 
2016

GRI 102: Genel 
Açıklamalar 

2016
Göstergeler Doğrudan Kaynak / Sayfa 

Numarası /Açıklamalar

Raporlama 
Uygulamaları

102-51 Önceki raporun tarihi Raporlamanın ilk yılıdır.

102-52 Raporlama sıklığı Yılda 1 kez

102-53 Raporla ilgili sorular için ilgili kontak 
kişi 55

102-54 GRI standartlarına uygunluk 3

102-55 GRI içerik indeksi 46

102-56 Dış denetim Bağımsız denetim 
gerçekleştirilmemiştir.

GRI 200: 
Ekonomi Göstergeler Doğrudan Kaynak / Sayfa 

Numarası /Açıklamalar

Yönetim 
Yaklaşımı 2016 103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 

sınırları 11,43-44

GRI 203: Dolaylı 
Ekonomik 

Etkiler
2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8,43-44

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 43-44

203-2 Belirgin Dolaylı Ekonomik Etkiler 43-44,45

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 11,13

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 13

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 13

GRI 205: Rüşvet 
ve Yolsuzluk 

Karşıtlığı
2016

205-2
Yolsuzlukla mücadele politika 
ve prosedürleri ile ilgili iletişim 

uygulamaları
13

GRI 300: 
Çevresel Uyum Göstergeler Doğrudan Kaynak / Sayfa 

Numarası /Açıklamalar

GRI 302: Enerji 2016

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 11,18

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8,18

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,18

GRI 302: Enerji 
2016

302-1 Kuruluşun enerji tüketimi 18,45

302-3 Enerji Yoğunluğu 18,45

302-4 Enerji Tüketimindeki Azalış 18,45

302-5 Ürün ve Hizmetlerin Enerji Tüketiminin 
Azalması 18,45

GRI 303: Su ve Atıksular 2018

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 11,20

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8,20

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,20

GRI 303: Su 
ve Atıksular     

2018

303-1 Kurumun Su Politikası ve Yönetim 
Yaklaşımı 20

303-2 Su Deşarjı ile ilgili Etkilerin Yönetilmesi 20

303-3 Su çekimi 20,45

303-5 Toplam Su tüketimi 20,45

GRI İçerik İndeksi
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GRI 305: Emisyonlar 2016

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 11,18

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8,18

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,18

GRI 305: 
Emisyonlar 2016

305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı 
emisyonları 18,45

305-2 Enerji dolaylı (Kapsam 2) sera gazı 
emisyonları 18,45

Sera gazı emisyon yoğunluğu 18,45

GRI 306: Atıklar 2020

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 11,21

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8,21

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,21

GRI 306: Atıklar 
2020

306-1 Atık ortaya çıkışı ve atık kaynaklı 
önemli etkiler 21,45

306-2 Atıkla ilgili belirgin etkilerin yönetimi 21,45

306-3 Ortaya çıkarılan atık 21,45

306-4 Bertarafa yönelendirilmeyen atık 21,45

Bertarafa yönelendirilen atık 21,45

GRI 400: 
Sosyal Standart 

Serileri
Göstergeler Doğrudan Kaynak / Sayfa 

Numarası /Açıklama

GRI 401: İstihdam 2016

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 10

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,23

GRI 401: 
İstihdam 2016

401-1
İşe yeni alınan çalışanların sayısı, 

yaş grubu, cinsiyet ve bölgeye göre 
dağılımı ile toplam çalışan sirkülasyonu

45

401-2 Tam zamanlı çalışanlara sağlanan 
haklar 23-26

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 10

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8

GRI 403: İş 
Sağlığı ve 

Güvenliği 2018

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 30

403-6 Çalışan sağlığını iyileştirmek için 
gerçekleştirilen uygulamalar 30-33

403-9 İşle ilgili yaralanmalar 45

GRI İçerik İndeksi
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GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 10

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,27-30

GRI 404: Eğitim 
ve Öğretim 

2016

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim 
saati 45

404-2
Çalışan gelişimini destekleyen yetenek 

yönetimi ve yaşam boyu öğrenim 
programları

27-30

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016

Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve 
sınırları 10

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 8

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 8,26

GRI 405: 
Çeşitlilik ve 

Fırsat Eşitliği 
2016

405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların 
çeşitliliği 8,26,45

GRI İçerik İndeksi
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Ek 3- UN Global Compact için Kaynakça

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) Endeksi

Konular Küresel İlkeler Sayfa Numarası

İnsan Hakları
İlke 1 - İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır. 13, 34

İlke 2 - İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır. 13, 34

Çalışma 
Standartları

İlke 3 - İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir. 13, 34

İlke 4 - Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamalarına son verilmelidir. 13, 34

İlke 5 - Her türlü çocuk işçiliğine son verilmelidir. 13, 34

İlke 6 - İşe alım  ve yerleştirmede ayrımcılığa son verilmelidir. 13, 34

Çevre

İlke 7 - İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir. 9, 12, 18

İlke 8 -Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmelidir. 18, 34

İlke 9 - Çevre dostu teknolojileriin gelişmesi ve yaygınlaştırılması desteklenmelidir. 18, 34, 37

Yolsuzlukla 
Mücadele İlke 10 - İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir. 13
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Ek 4 - WEF Paydaş Kapitalizmi Metrikleri

YÖNETİŞİM İLKELERİ

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. 5

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

8

Paydaş katılımı Paydaşları etkileyen öncelikli 
konular

Paydaşlar için öncelikli olan konular, bu konuların tespiti ve paydaşların katılımını sağlamada kullanılan 
yöntem 10

Etik davranış

Yolsuzluk karşıtlığı

1. Yolsuzluk karşıtlığı politika ve prosedürleri hakkında yönetişim organlarının üyelerine, çalışanlara ve iş 
ortaklarına verilen eğitimler 13

a) Raporlama döneminde geçmiş yıllarla ilgili tespit edilen yolsuzluk vakalarının sayısı ve oluşumu 13

b) Raporlama döneminde mevcut dönemle ilgili tespit edilen yolsuzluk vakalarının sayısı ve oluşumu 13

2. Yolsuzlukla mücadele amacıyla faaliyet çevresinin iyileştirmesine yönelik inisiyatiflerle görüşmeler ve 
paydaş katılımı 13

Korunan etik tavsiye ve 
raporlama mekanizmaları

İç ve dış mekanizmalara yönelik açıklamalar: 13

1. Etik ve yasalara uygun davranış, kurumsal dürüstlük konusunda tavsiye mekanizmaları 13

2. Etiğe ve kanunlara, kurumsal dürüstlüğe aykırı davranışlarla ilgili raporlama mekanizmaları 13

Risk ve fırsatların gözetimi Risk ve fırsatların iş 
süreçlerine entegre edilmesi

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.

12
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GEZEGEN

Tema Ana Metrikler ve 
Beyanlar Açıklama Referanslar

İklim değişikliği

Sera gazı (GHG) emisyonları

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 19,45

Uygun olduğu takdirde tedarik ve satışa dönük (GHG Protokol Kapsam 3) temel emisyonların 
değerlendirilmesi ve raporlanması

Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları yıllık planda 
hesaplanıp raporlanmaktadır. Kapsam 3 düzeyi 
emisyonların 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.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri içerisinde iklim 
risklerinin detaylı değerlendirmesine yönelik 

çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda TCFD’ye 
uyum çalışmaları da planlanmaktadır.

Tabiat varlığı kaybı Toprak kullanımı ve ekolojik 
duyarlılık

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

Kuruluşun başta RAMSAR sahaları olmak üzere 
koruma altında olan sahalarda faaliyet gösteren 

bir operasyon merkezi bulunmamaktadır.

Temiz Suya Erişilebilirlik Su kıtlığı yaşanan bölgelerde 
yapılan su çekimi ve tüketimi

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.
21

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

Ek 4 - WEF-Paydaş Kapitalizmi Metrikleri
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İNSAN

Tema Ana Metrikler ve 
Beyanlar Açıklama Referanslar

Onur ve eşitlik

Çeşitlilik ve kapsayıcılık Kategori, yaş grubu, cinsiyet ve diğer çeşitlilik göstergelerine göre çalışan yüzdeleri. 25,45

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. 25

Ücret düzeyi (%) Cinsiyet bazında standart giriş düzeyi ücretlerin yerel asgari ücrete oranı. 25

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: 25

a)  Operasyon (örneğin üretim tesisi) ve tedarikçi türü;

13,25

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

Sağlık ve esenlik Sağlık ve emniyet

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.

30-33
Organizasyonun çalışanlarının işle ilgili olmayan tıbbi veya sağlık hizmetlerine erişimini nasıl 

kolaylaştırdığına dair açıklamalar ve çalışanlara sağlanan erişimin kapsamı

Geleceğin yetenekleri Sağlanan eğitimler

Cinsiyet ve kategori bazında organizasyonun raporlama döneminde çalışanlarına sunduğu ortalama 
eğitim saati (Toplam çalışan eğitim saatinin toplam çalışan sayısına bölünmesi ile)

26-29,45
Tam zamanlı çalışan başına ortalama eğitim ve gelişim harcaması (çalışanlara sunulan eğitimlerin toplam 

maaliyetinin çalışan sayısına bölünmesi ile)
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REFAH

Tema Ana Metrikler ve 
Beyanlar Açıklama Referanslar

İstihdam ve servet üretimi

İstihdam adedi ve oranı

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

2021 yılında beyaz yakada kadın çalışan oranımız 
%39,2, çalışan sirkülasyon oranı %15,7 ve kıdem 

ortalaması 8 olarak hesaplanmıştır.2. Yaş grubu, cinsiyet, diğer çeşitlilik göstergeleri ve bölge bazında çalışan sirkülasyonu sayısı ve oranı.

Ekonomik destekler

1. Organizasyonun global operasyonlarını kapsamak kaydıyla tahakuk bazında, üretilen ve dağıtılan 
doğrudan ekonomik değer (EVG&D),

Raporlama döneminde toplam 2.895 milyon TL 
gelir elde edildi. 

Operasyonel masraflarımız 609 milyon TL, çalışan 
ücret ve yan hakları 214,5 milyon TL, toplumsal 

yatırımlar ise 283,2 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

- İdeal olarak aşağıdaki kırılımda açıklanmak üzere -

– Gelirler

– Operasyonel masraflar

– Çalışan ücret ve yan hakları

– Sermayedarlara yapılan ödemeler

– Devlete yapılan ödemeler

– Toplumsal yatırımlar

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

COVID-19 kapanma döneminde devletten kısa 
çalışma ödeneği desteği almıştır. 

Finansal yatırım destekleri

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

Raporlama döneminde amortisman hariç sermaye 
harcamalarının toplam tutarı 111,3 milyon TL'dir.

Kapasite artırımı ve uluslararası büyüme odaklı 
yatırımlarınızı artırmaya devam ediyoruz. Temel 
hedefimiz uluslararası yatırım ve ticaretle daha 

güçlü biçimde büyümek ve genişlemektir. 
Uluslararası pazarın bir parçası olarak döngüsel 
ekonomiye dayalı üretim modellerini ve ürünleri 

önceliklendiriyoruz.

2. Şirketin hissedarlarına yönelik sermaye getirisi stratejisine yönelik açıklamalarla birlikte hisse geri alımı 
ile temettü ödemeleri toplamı Hisse geri alım ve temettü ödemesi yoktur.

Daha iyi ürün ve hizmetler 
için inovasyon Toplam Ar-Ge Harcamaları Toplam Ar-Ge harcaması 8,7 milyon TL

Toplum ve sosyal canlılık 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.

Raporlama döneminde toplam 15,6 milyon TL 
kurumlar vergisi ve 17,8 milyon TL de diğer vergi 

türlerinde ödeme gerçekleştirilmiştir.
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İletişim

RAPORLAMA  
DANIŞMANI & TASARIM

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak No:3
Beykoz 34805, İstanbul

T: +90 216 333 71 00
F: +90 216 333 70 71
www.eczacibasituketim.com

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim
surdurulebilirlik@eczacibasituketim.com
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