Üindekiler
¥ Ynetim Kurulu BaßkanÝÕnÝn MesajÝ 2
¥ Genel MdrÕn MesajÝ 3 ¥ Rapor HakkÝnda 4

HakkÝmÝzda
¥ Bilim Üla HakkÝnda 5 ¥ alÝßma AlanÝmÝz 6-7 ¥ retim Tesislerimiz 8 ¥ Ynetim AnlayÝßÝmÝz 9
¥ Organizasyon YapÝmÝz 10-11 ¥ Kalite Ynetimimiz 12¥ Mkemmellik YolculuÛumuz 13
¥ Ütibar Ynetim Modelimiz 14-15 ¥ Etik Ülkeli Ynetimimiz 16-17
¥ Srdrlebilirlik YolculuÛumuz 18-20 ¥ dllerimiz 21

Ekonomik SorumluluÛumuz
¥ Operasyonel ve Finansal Bilgiler 24-25 ¥ YatÝrÝmlarÝmÝz 26-27 ¥ Ar-Ge alÝßmalarÝmÝz 28-29
¥ Fikri SÝnai Mlkiyet HaklarÝ 30 ¥ Yasalara Uyum ve Adil Rekabet 31

Ekolojik evreye DuyarlÝlÝÛÝmÝz
¥ evreyi Korumak ve DoÛal KaynaklarÝn KullanÝmÝnÝ Azaltmak / evre Ynetimimiz 34-37
¥ evre Bilincini Ülgili Paydaßlar Nezlinde ArtÝrmak 37
¥ Enerji Tketimini Azaltmak 38 ¥ AtÝk MiktarÝnÝ Azaltmak 39-40
¥ Emisyon MiktarÝnÝ Azaltmak 41

Sosyal PerformansÝmÝz
¥ Paydaß YaklaßÝmÝmÝz 44-45 ¥ Üß ve Üßgc UygulamalarÝmÝz 46-47
¥ Ünsan KaynaklarÝ PolitikamÝz 48-50 ¥ EÛitim ve Gelißim 51-57
¥ Üß SaÛlÝgÝ ve GvenliÛi 58-60 ¥ rn SorumluluÛu 61-64
¥ Toplumsal YatÝrÝmÝmÝz / Toplumun Bilgilendirilmesi 65 ¥ Gnlllk Ynetimimiz 65-68
¥ Toplumsal YatÝrÝm Projelerimiz 69-79 ¥ Üzleme - DeÛerlendirme 80
¥ Srdrlebilirlik 81 ¥ GnlllÛ YaygÝnlaßtÝrmak 81
EK
¥ Kresel Ülkeler Szleßmesi 82

Sevgili BilimAilem, ArkadaßlarÝm ve DostlarÝm,
KonyaÕda bir eczanede temelleri atÝlan Bilim Üla, bugn sektrn nc
firmalarÝndan biri olmußtur. Sadece Trkiye iin deÛil bu blgede stratejik nemi
olan ila sektrnde Bilim Üla, yzde yz Trk sermayeli yapÝsÝ ile ayrÝcalÝklÝ bir
ßirkettir. Global ila endstrisinin nde gelen byk oyuncularÝnÝn rekabet ettiÛi
bu pazarda st sÝralardaki konumunu yÝllardÝr istikrarla korumaktadÝr.
Dnya ila sektr son yÝllarda yaßlÝ nfusun artmasÝ, bireysel ilalarÝn gelißmesi,
sosyal gvenlik messeselerinin kapsamÝnÝn genißlemesi ve yaygÝnlaßmasÝ,
biyolojik ve biyoteknoloji rnlerinin artmasÝ ve yaygÝnlaßmasÝ gibi etkenler
nedeniyle hÝzlÝ bir byme sreci ierisine girmißtir. DnyanÝn 17Õinci, AvrupaÕnÝn
ise 6ÕÝncÝ en byk ekonomisine sahip olan lkemizde de ila endstrisi her
geen gn bu bymeye paralel hatta daha da stnde bir byme
gstermektedir. BaÛÝmsÝz araßtÝrma ßirketlerinin yayÝnladÝÛÝ raporlarda 2020
yÝlÝnda tm dnyadaki ila satÝßlarÝnÝn beßte birinin Brezilya, in, Hindistan,
Endonezya, Meksika, Rusya ve Trkiye tarafÝndan gerekleßtirileceÛi
belirtilmektedir. Yine aynÝ raporlarda TrkiyeÕnin 2020 yÝlÝnda
dnyada en ok ila satÝlan 10. lke konumuna ykseleceÛi
ngrlmßtr.
Bilim Üla ÒYnetim KalitesiniÓ her zaman nemsemiß ve global
rakipleri ile boy lßecek dzeyde yatÝrÝm yapmÝßtÝr. Ynetim
kurulunda baÛÝmsÝz yelere yer veren, i kontrol ve baÛÝmsÝz
dÝß denetimlerini muntazaman yaptÝran, ßeffaflÝÛÝ, adil ynetimi,
hesap verilebilirliÛi ve sorumluluk ilkelerini benimsemiß bir
ßirkettir.
Sizlerle paylaßtÝÛÝm zere dnya pazarÝndaki bymeye
paralel olarak, TrkiyeÕde de ila sektr hÝzla bymekte
ve buna baÛlÝ olarak en fazla yatÝrÝm yapÝlan sektrlerden
birisi olmaktadÝr. Sektrmz, ila retiminde AB lkeleri ile
karßÝlaßtÝrÝlabilir bir dzeye ulaßmÝßtÝr. AyrÝca istihdam kalitesi
aÝsÝndan baktÝÛÝmÝzda da Trkiye Avrupa lkeleri arasÝndan
st sÝralarda yer almaktadÝr. Trk ila sektrnde her zaman
nc olmak misyonumuz ile Bilim Üla, retim tesislerimizin
uluslararasÝ onaylara sahip olmasÝ, Ar-Ge yatÝrÝmlarÝmÝza
verdiÛimiz nem neticesinde her zaman dnya pazarlarÝnÝn
nemli oyuncularÝnÝn retim iin ncelikle tercih ettiÛi ßirketler
arasÝnda yer almaktadÝr. Geen yÝl ißletmeye alÝnan Bilim
Gebze fabrikamÝzda bulunan 4 bin 500 metrekarelik
laboratuvar, Trk ila sektrnn en byk Ar-Ge
merkezlerinden biri konumundadÝr. 15 milyon dolarlÝk yatÝrÝmla
kurulan laboratuvarda 110 bilim insanÝ alÝßÝyor.
DeÛerlerimiz bizi geleceÛe taßÝyan saÛlam bir kprdr
Bilim ÜlaÕÝ baßarÝya taßÝyan, geleceÛe yolculuÛumuzda en
gvenilir kÝlavuzumuz deÛerlerimizdir. Bireysel deÛerlerimizle
btnleßtirdiÛimiz kurumsal deÛerlerimiz Bilim ÜlaÕÝ bugn
sektrmzn en hÝzlÝ byyen ßirketi yapmÝßtÝr. nk
deÛerlerimiz ßirketimizin itibarÝnÝn omurgasÝnÝ olußturuyor ve
itibarÝmÝzÝn en nemli sermayemiz olduÛunu biliyoruz.
Srdrlebilir kalkÝnmanÝn temel esaslarÝnÝ iß modelinin iinde gren bir ßirket
olan Bilim Üla, hem ekolojik evre hem de sosyal sorumluluklarÝ bir ÒhayÝrÓ ißi
olarak deÛil, kurumsal sorumluluÛunun bir parasÝ olarak grmekte ve
uygulamaktadÝr.
zellikle, ÒBilim Üla Toplum GnllleriÓ platformuyla ncelikle geleceÛimiz olan
ocuklara ve genlere ulaßacak projeler yrtyoruz. Ynetim Kurulu BaßkanÝÕndan
faaliyetlere bilfiil katÝlan 653 Bilim Üla alÝßanÝna, desteklerini esirgemeyen
mßterilerimizden ailelerimize kadar hepimiz taßÝn altÝna elimizi koyuyoruz.
Kurumsal Sorumluluk Raporumuzda detaylarÝnÝ bulacaÛÝnÝz alÝßmalarÝmÝzla,
alÝßanlarÝmÝzla gurur duyuyorum. Bu rapor bu alÝßmalarÝmÝzÝ ve geleceÛe
ynelik taahhtlerimizi sizlerle paylaßmak adÝna nem taßÝmaktadÝr.
SaygÝlarÝmla,
Blent KaraaÛa
Ynetim Kurulu BaßkanÝ
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DeÛerli
BilimAilem,
Üß OrtaklarÝmÝz ve Mßterilerimiz,
2008Õin son eyreÛinden itibaren kendini hissettiren kresel krizin etkisinin hala
srdÛ ßu gnlerde, dÝß gelißmelerin yanÝ sÝra i pazarda da dinamikler byk
bir hÝzla deÛißmekte. lkemiz aÝsÝndan kritik sektrlerin baßÝnda gelen ila
sanayinin en st sÝralardaki oyuncularÝndan biri olan Bilim Üla, lke ekonomisine
katkÝlarÝnÝ srdrrken topluma ÒgnldenÓ katkÝ saÛlamaktadÝr.
Þirketimizin kurucusu SayÝn EczacÝ Adil KaraaÛa, 1953 yÝlÝnda Bilim ÜlaÕÝn
temellerini kurarken nceliÛi; toplumun ilaca erißimini kolaylaßtÝrmaya vermißti.
Ünsan odaklÝ bu yaklaßÝmdan beslenerek byyen Bilim Üla, bugn kurumsal
deÛerleri ve alÝßanlarÝ ile topluma karßÝ sorumluluklarÝnÝ yerine getirmeye devam
ediyor.
Bilim Üla, srdrlebilir kalkÝnmayÝ iß modelinin iine
yerleßtirmiß nc Trk ßirketlerinden birisidir. Evrensel
anlamda geerli olan srdrlebilir kalkÝnma ilkeleri, Bilim
ÜlaÕÝn kurumsal deÛerlerinin iinde hassasiyetle korunmakta;
sre ve politikalarÝna entegre etmektedir.
Bilim LaboratuvarÝ olarak 1953 yÝlÝnda faaliyete baßlayan Bilim
Üla Sanayi ve Ticaret A.Þ, stratejik nemi olan ilalar
konusunda, retim ve pazarlama faaliyeti gsteren yzde
yz Trk sermayeli bir ßirkettir. 2009 yÝlÝnda 14.8 milyar TLÕye
ulaßan Trk ila pazarÝnda Bilim Üla %4.7 payÝ ile 4. sÝradadÝr.
Ar-GeÕyi deÛißim ve gelißimin anahtarÝ olarak gren ve en
byk Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olan Bilim ÜlaÕÝn
178 adet ruhsatlÝ ilacÝ bulunmaktadÝr. Bilim Üla, 2009 yÝlÝnda
23 milyon dolarlÝk ila ihracatÝ, 42 lkeye ila ihracatÝ
yapmaktadÝr.
DeÛerlerimizle ÒdeÛerÓ yaratÝyoruz. ÒBizÓ btnlÛ anlayÝßÝmÝz,
toplumun iyiliÛi ve gelißmesi, hatta gelecek nesillerin dahi
yaßamÝna deÛer katmak iin hayata geirdiÛimiz
uygulamalarÝmÝza yansÝmÝßtÝr. ÒÜnsan mutluluÛuÓ, Ògelecek
nesillere saygÝÓ, Òetik ilkeli ynetim anlayÝßÝÓ, ÒdeÛißimÓ ve
Òbaßarma tutkusuÓ deÛerlerimiz bize yol gsterici olmußtur.
Bu deÛerleri iselleßtiren firma kltrmz, kendi deÛerlerini
uluslararasÝ ilkelerle btnleßtirmek iin Kresel Ülkeler
SzleßmesiÕni de (Global Compact) imzalarak bu yaklaßÝma
olan baÛlÝlÝÛÝnÝ btnlemißtir.
2005 yÝlÝnda hayat bulan ÒToplum Gnllleri PlatformuÓmuz
aracÝlÝÛÝ ile geleceÛimiz olan ocuklara ve genlere ulaßmaya
hedeflediÛimizi nemle vurgulamak isterim. Yedi kißiyle yola
Ýkan gnlllerimiz bugn 11 ilde 20 ekip ve 653 yeye
ulaßmÝß, uyguladÝklarÝ 128 aktiviteyle 13 binden fazla ocuk
ve gencin geleceÛini aydÝnlatmak iin ilham verici olmußtur.
Daha gidecek ok yolumuz, geleceÛini aydÝnlatacaÛÝmÝz
binlerce ocuk, gen var.
2006 yÝlÝnda, ÒUlusal Kalite Byk dlÓne lyÝk grlen kurumumuzun 2010
yÝlÝ iindeki en byk hedeflerinden birisi de, nceki yÝl, finalistler arasÝnda yer
alan tek Trk kurum olarak bugne kadar hibir ila ßirketinin almadÝÛÝ Avrupa
Kalite dlÕn (EFQM) lkemize getirmektir.
Bilim Üla, Òkurumsal vatandaßÓ olma bilinci ve sorumluluÛuyla iß ve retim
srelerini ynetirken deÛerleriyle yarÝnlara daha gzel bir gelecek bÝrakma
gayretinden asla dn vermeyecektir.
Faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve evresel gerekliliklerinin farkÝnda olarak
yolumuzda inanla ve kararlÝlÝkla ilerliyoruz. ArkasÝnda her bir Bilim Üla
alÝßanlarÝnÝn, profesyonel birikimi, emeÛi ve ok deÛerli katkÝsÝ olan bu ÒKurumsal
Sorumluluk RaporuÓnu paylaßmaktan vn duyarÝm.
SaygÝlarÝmla,
Dr. Erhan Baß
Genel Mdr
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Rapor HakkÝnda
Sosyal, evresel, ekonomik ve etik sorumluluklarÝmÝz hakkÝndaki
performansÝmÝzÝ ve gelecek hedeflerimizi tm paydaßlarÝmÝzla ßeffaf bir
biimde paylaßmak amacÝyla bu raporu hazÝrladÝk. Bu rapor, yayÝmladÝÛÝmÝz
ilk kurumsal sorumluluk raporudur.
alÝßanlarÝyla birlikte, lkesinin ve toplumun evrensel llerde yaßam
kalitesine ulaßmasÝnÝ hedefleyen Bilim Üla bu yksek ideal uÛruna emeÛini,
zamanÝnÝ ve entelektel birikimini seferber etmektedir. 2007Õde baßlamÝß
olan etkin kurumsal sorumluluk alÝßmalarÝmÝzÝ dnyada kabul gren ilkeler
doÛrultusunda bu ilk raporla paylaßmayÝ amaladÝk.
Rapor, AralÝk 2009Õa kadar olan performansÝmÝzÝn ve gelecek taahhtlerimizin
kapsamlÝ bir zeti olarak hazÝrlanmÝßtÝr. Rapor, Bilim ÜlaÕÝn bilfiil yrtmekte
olduÛu kurumsal sorumluluk alÝßmalarÝnÝ ve iyileßtirmeye aÝk alanlarÝnÝ
ortaya koymaktadÝr. Bu anlamda raporu kendimizi gelißtirmek iin bir fÝrsat
olarak grmekteyiz.
Rapor Bilim ÜlaÕÝn kurumsal ynetim yaklaßÝmÝ, ekonomik performans
gstergelerini, sosyal ve evresel uygulamalarÝnÝ yansÝtmaktadÝr.
Bu raporda da yansÝtÝldÝÛÝ zere, ncelikli konularÝmÝz iß saÛlÝÛÝ ve gvenliÛi,
rn sorumluluÛu, toplumsal yatÝrÝm ve evresel uygulamalardÝr.
Bu raporda yer alan verileri Srdrlebilirlik Kurulu yeleri ve paydaßlar
saÛlamÝßtÝr. Srdrlebilirlik gstergesi olarak tanÝmladÝÛÝmÝz ncelikli
konularÝmÝzla ilgili doÛrulama kaynaklarÝna da mmkn olduÛunca yer
vermeye alÝßtÝk.
Bu raporu hazÝrlarken GRI esaslarÝna uyum gstermeye alÝßtÝk ancak asÝl
bu raporu takip edecek raporlarda GRI endekslerini baz alacaÛÝz.
Raporumuz internet sayfamÝzda yayÝnlanmaktadÝr. Raporumuza
www.bilimilac.com adresinden erißebilirsiniz. AyrÝca CD formatÝnda da
oÛaltÝlarak paydaßlarÝmÝzla paylaßmaktayÝz.
PaydaßlarÝmÝzdan alacaÛÝmÝz geribildirimlerle ve hedeflerimize ulaßma
yolculuÛumuz sresinde elde edeceÛimiz deneyimin ikinci raporumuzu
daha da zenginleßtirmemizi saÛlayacaÛÝnÝ umuyoruz.
Raporumuzla ilgili grßleriniz bizim iin deÛerli. Kendimizi gelißtirmemiz
iin grßlerinizi raporun hazÝrlanmasÝndan sorumlu olan Kurumsal Ületißim
Yneticisi Sn. Esra akÝrÕa iletebilir ve esra.cakir@bilimilac.com.tr adresine
geri bildirimde bulunabilirsiniz.
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Bilim Üla HakkÝnda
Bilim LaboratuvarÝ olarak 1953 yÝlÝnda faaliyete baßlayan Bilim Üla Sanayi
ve Ticaret A.Þ olarak, stratejik nemi olan ila konusunda, retim ve pazarlama
faaliyeti gsteren yzde yz Trk sermayeli bir ßirketiz.

yÝlÝ sonuna kadar Trk ila pazarÝnda ilk 3 firma arasÝnda yer
almak ve en fazla ihracat yapan yerli ila reticisi olmak vizyonuyla yola
ÝktÝk.
rnlerimizin kalitesi ve nitelikleriyle global pazarlarda rekabet ediyoruz.
23 milyon USD ihracat tutarÝyla; Asya, Avrupa, Afrika, Uzak DoÛu ve
Gney Amerika, olmak zere 42 lkeye ihracat yapÝyoruz.

1961 yÝlÝnda Bilim TÝbbi Mstahzar LaboratuvarÝ
Ltd. Þti, 1968 yÝlÝnda ise Bilim Üla Sanayi ve
Ticaret A.Þ. adÝnÝ alan ßirketimiz, 1974 yÝlÝnda
gerekleßtirilen yapÝlanmayla faaliyetini BÜLFAR
Þirketler TopluluÛu atÝsÝ altÝnda srdrmeye
baßladÝ.
2009 yÝlÝnda 14.8 milyar TLÕye ulaßan Trk ila
pazarÝnda; %4.7 pay ile 4. sÝrayÝ aldÝk. Pazara
ila kutu satÝßÝ parametresinden bakÝldÝÛÝnda,
102.4 milyon kutu satÝßÝ ile yÝlÝ 3. tamamladÝk.

Hekimlerin reete tercihlerinde de yÝlÝ 3. tamamlayarak yazÝlan her 100
reetenin 6.4Õnde yer aldÝk. zellikle lkemizde en fazla satÝßÝn gerekleßtiÛi
ilk 5 segmentin nde (antibiyotik, solunum sistemi, kas ve iskelet sistemi
ilalarÝ) en ok satÝß yapan ilk 5 ßirketten biri olurken; bugn pazarda,
kardiyovaskler, merkezi sinir sistemi, diyabet, solunum sistemi, gastrointestinal
sistem ilalarÝ, analjezik-antienflamatuvar, dermatolojik ilalar, antibiyotikler
(beta-laktam), vitaminler, antiparaziter ilalar, tatlandÝrÝcÝlar, demir preparatlarÝ,
kas gevßeticiler ve antigribal ilalar segmentlerinde 178 adet ruhsatlÝ ilacÝmÝz
bulunmaktadÝr.
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alÝßma AlanÝmÝz
EßdeÛer ila; patent sresi sona ermiß referans farmastik rnn (ilacõn)
teraptik (tedavi edici gc) eßdeÛeri olan rndr. Bu rnler, temelde
benzer rn olarak aynÝ etkin maddeyi ierir ve bu sebeple referans rnlerle
yer deÛißtirebilir.
Referans ila, etkin madde aÝsÝndan bilimsel olarak emniyet, etki ve kalitesi
kanÝtlanmÝß, dnyada ilk kez pazara sunulan rnlerdir. EßdeÛer ila ve
referans ila arasÝnda teraptik aÝdan farklÝlÝk bulunmamaktadÝr.
EßdeÛer ilalarÝn, referans ilalarla aynÝ farmakolojik (fiziksel, kimyasal vb.
etkileri) etkilere sahip olduÛu, dolayÝsÝyla hasta zerinde aynÝ etkiyi gsterdiÛi
bilimsel alÝßmalarla kanÝtlanmÝßtÝr.
Birok AB lkesinde olduÛu gibi Trkiye'de de etkin fiyat tedavi programlarÝ
gereÛince eßdeÛer ila, referans rnlerin etkin alternatifi olarak
deÛerlendirilmekte ve yaygÝn olarak reetelendirilmektedir.
Bir eßdeÛer ilacÝn retiminden satÝßa sunulmasÝna kadar geen tm evreler
referans rnle aynÝdÝr. Tek fark, daha nce referans ila reticileri tarafÝndan
canlÝlar zerinde yapÝlmÝß klinik ncesi ve klinik alÝßmalar eßdeÛer ilata
tekrarlanmamaktadÝr.
Btn lkeler, gnmzde referans ila reticisi firma tarafÝndan canlÝ
denekler zerinde yapÝlarak baßarÝlÝ olduÛu kanÝtlanan klinik alÝßmalarÝn,
eßdeÛer ila reticilerince tekrarlanmasÝnÝn gerek etik, gerekse halk saÛlÝÛÝ
aÝsÝndan uygun olmadÝÛÝ konusunda hemfikirdir.
EßdeÛer ilalarda, saÛlÝk otoritelerinin gerekli grdÛ tm inceleme
ve araßtÝrmalar yapÝlmakta, hasta tedavisinde referans rnle aynÝ
tedaviyi saÛladÝÛÝ bilimsel alÝßmalarla (biyoeßdeÛerlik - biyobenzerlik)
kanÝtlanmaktadÝr.
RuhsatlandÝrma Gereklilikleri

Referans

EßdeÛer

Firma genel bilgisi
rn zellikleri (Prospekts, etiket, ambalaj)
Uzman raporu
ÜlacÝn bileßimi
Üyi retim uygulamalarÝ (GMP)
BaßlangÝ malzemelerinin kontrol
Bitmiß rn kontrol
Stabilite testleri (Etkin madde ve bitmiß rn)
EßdeÛer rnn referans rnle karßÝlaßtÝrÝlmasÝ
n klinik alÝßmalar
Klinik alÝßmalar
BiyoeßdeÛerlik
YukarÝdaki tabloda grldÛ gibi referans
ila ve eßdeÛer ila gelißtirme ve
ruhsatlandÝrma srecindeki gereklilikler n
klinik ve klinik alÝßmalar dÝßÝnda aynÝdÝr.
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EßdeÛer ilalar referans ilalar kadar gvenlidir. EßdeÛer ilalar, referans
ilalarla aynÝ etkin maddeyi ierir ve aynÝ farmakolojik etkiye sahiptir.
BiyoeßdeÛerliÛini kanÝtlamÝß bir eßdeÛer ilacÝn referansÝ ile yararÝ ve riskleri
aynÝdÝr.

BiyoeßdeÛerliÛin bilimsel anlamÝ, referans ve eßdeÛer rn aynÝ dozda
kullanÝldÝÛÝnda bu rnlerin etkin maddesinin vcutta aynÝ biyoyararlanÝmÝ
aynÝ hÝzda, benzer ßekilde gstermesidir.
EßdeÛer rn gelißtirmedeki anahtar faktr biyoeßdeÛerliÛin saÛlanmasÝdÝr.
SaÛlÝk otoritelerine CTD formatta dosya baßvurusu yapÝlmadan nce
eßdeÛer ila ve referans ilacÝn biyoeßdeÛer olduÛu kanÝtlanmÝß olmalÝdÝr.
Dnya ila pazarÝndaki eÛilim incelendiÛinde eßdeÛer ila pazarÝnÝn toplam
ila pazarÝndan daha hÝzlÝ bydÛ grlmektedir.
AmerikaÕda ila geri demelerini byk oranda zel sigorta ßirketleri yapmakta
iken AvrupaÕda ve dnyanÝn geri kalanÝnda geri demeler genellikle devlete
ait sigorta kurulußlarÝ tarafÝndan yapÝlmaktadÝr.
EßdeÛer ilalar aynÝ etkiyi gstermelerine ve aynÝ zelliklerde olmalarÝna
raÛmen fiyatlarÝnÝn referans rnlere gre daha dßk olmalarÝ nedeniyle
tedavilerde denen toplam ila maliyetinin dßmesini saÛlamaktadÝrlar.
Bylece sunulan saÛlÝk hizmetinin kalitesinden dn vermeden ulusal
dzeyde saÛlÝk harcamalarÝnda nemli bir kaynak tasarrufu saÛlanmaktadÝr.
EßdeÛer ila kullanÝmÝyla elde edilen tasarrufun parasal deÛeri 2008 yÝlÝ
itibariyle 885 milyon TL olmußtur. EßdeÛer ilacÝn pazar payÝnÝn % 1,0 artmasÝ
ile yapÝlacak tasarruf 16 milyon TLÕ dir.
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retim Tesisleri
retimlerimizi cGMPÕye (current good manufacturing practices-iyi retim
uygulamalarÝ) uygun olarak dizayn edilmiß erkezky ve GebzeÕde olmak
zere iki ayrÝ tesiste gerekleßtiriyoruz.
9 bin 250 metrekare kapalÝ alanÝ olan, Almanya SaÛlÝk BakanlÝÛÝ onaylÝ Bilim
erkezky Betalaktamik retim tesisimizde 1998 yÝlÝndan itibaren faaliyet
gstermekteyiz.
1975 yÝlÝndan itibaren faaliyette olan Bilim Üla AyazaÛa-Üstanbul retim
tesisimiz ise artan retim ihtiyalarÝnÝ karßÝlamak ve yksek ihracat hedeflerini
gerekleßtirmek amacÝyla Gebze Organize Sanayi BlgesiÕndeki 60 bin
metrekarelik arazisine taßÝnmÝßtÝr.
51 bin 500 metrekare kapalÝ alanÝyla, retim formlarÝna gre TrkiyeÕdeki en
byk ila retim tesisi olan Bilim Gebze, 120 milyon EuroÕya mal olmußtur.
YÝlda 250 milyon kutu retim kapasitesi ile Trk ila sektrnn %17Õsini
retecek gce sahip TrkiyeÕnin en byk ila retim tesisi Bilim Gebze,
AvrupaÕnÝn da en byk tesisleri arasÝnda olup, Amerika Food & Administiration
(Amerikan GÝda ve Üla Dairesi) standartlarÝna gre dizayn ve inßa edilmißtir.
Bilim Üla olarak, Gebze tesisinde ila sektrnn en nemli onaylarÝndan
sayÝlan Üngiltere SaÛlÝk BakanlÝÛÝ (MHRA) onayÝyla retim yapmaktayÝz. 2009
yÝlÝnÝn Haziran ayÝnda Üngiliz SaÛlÝk BakanlÝÛÝ temsilcileri tarafÝndan 2,5 gn
gibi kÝsa bir srede denetimi tamamlanarak alÝnan MHRA onayÝ ile regle
pazarlardan olan Avrupa BirliÛi lkelerinde kolay ihracat yapabilme vizesi
de almÝß olduk.
Bilim Üla ArGe Merkezi; 4.500 m2 laboratuvar alanÝna sahip Trk ila
sektrnn en byk Ar-Ge merkezlerinden biri...
aÛdaß teknolojiye sahip laboratuvar gcyle toplam 4.500 m2 Ar-Ge
merkezinde teknolojik ve hassas laboratuvar ekipmanlarÝ, laboratuvar bilgi
otomasyonu, cGMP gereksimlerine gre dizayn edilmiß pilot retim alanÝ ile
alÝßmalarÝmÝzÝ srdrmekteyiz.
15 milyon dolarlÝk yatÝrÝmla kurulan Ar-Ge merkezi, TrkiyeÕnin ilata en
byk Ar-Ge laboratuvarÝndan birine sahiptir. 110 bilim insanÝnÝn alÝßtÝÛÝ
merkezde temel molekl patent korumasÝ sona eren referans ilalarÝn
eßdeÛerlerini piyasaya sunulmak zere gelißtirmekteyiz. Ar-Ge merkezi ileri
teknolojiye sahip 220 adet makine, cihaz ve ekipmanlarla donatÝlmÝßtÝr.
Son  yÝlda Ar-Ge btesinde %275Õlik bir artÝß gerekleßtirdik.
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Ynetim AnlayÝßÝmÝz
Vizyonumuz
2014 yÝlÝ sonuna kadar;
Trk ila pazarÝnda ilk 3 firma arasÝnda yer almak
En fazla ihracat yapan yerli ila reticisi olmak

Misyonumuz
Bilim Üla insan saÛlÝÛÝnÝ korumayÝ ve tedaviyi saÛlayan ilalarÝ gelißtirir,
modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerinde uluslararasÝ standartlara uygun
olarak retir.
Ü ve dÝß pazarlarda ilalarÝnÝn tanÝtÝmÝnÝ ve pazarlamasÝnÝ mßteri odaklÝ bir
yaklaßÝmla gerekleßtirerek bulunabilirliÛini ve mßteri memnuniyetinin en
st seviyede tutulmasÝnÝ saÛlar.
Ünsana ve insan saÛlÝÛÝna deÛer veren, kaliteyi yaßam felsefesi olarak
benimseyen kkl bir kuruluß olmanÝn getirdiÛi tecrbesi, gelißtirerek
srdrdÛ ißbirlikleri ve deÛißime olan baÛlÝlÝÛÝ ile verimli, karlÝ ve srdrebilir
bir ßekilde byr.

Ünsan mutluluÛu
bize deÛer katar!

Yetkin alÝßanlarÝn rekabette itici g olacaÛÝnÝn bilincinde olarak uygulanan
yeniliki insan kaynaklarÝ sistemleri ve Ûrenen organizasyon kltr ile
alÝßan baÛlÝlÝÛÝnÝn ve memnuniyetinin en st seviyeye ykselmesini saÛlar.
Sosyal sorumluluk bilinci ile evreyi ve doÛal kaynaklarÝ korur, etik deÛerlere
nem verir, toplumun sosyal ve ekonomik gelißimine katkÝda bulunur.

DeÛerlerimiz

Gelecek nesillere saygõ bize
deÛer katar!

¥
¥
¥
¥
¥

Ünsan mutluluÛu
Gelecek nesillere saygÝ
Etik ilkeli ynetim
DeÛißim
Baßarma tutkusu

Baßarma tutkusu bize
deÛer katar!

Etik ilkeli ynetim
bize deÛer katar!

DeÛißim bize
deÛer katar!
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Organizasyon YapÝmÝz
Þirketimiz 2000 yÝlÝnda uygulamaya aldÝÛÝ Ynetim Sistemleri Projesi
kapsamÝnda ÒOrganizasyonun gncellenmesi Ò alÝßmalarÝnÝ bir danÝßmanlÝk
firmasÝ desteÛi ile ok sayÝda kÝyas rneÛi kullanarak 2002 yÝlÝnda
tamamlamÝßtÝr.
Bilim Üla iß sreleriyle entegre olan organizasyon yapÝsÝ iß aileleri bazÝnda
olmakla beraber ßirket hedeflerini destekleyecek ßekilde yalÝn ve matriks bir
yapÝda tasarlanmÝßtÝr.
Her yÝl yeniden gzden geirilen organizasyon yapÝsÝ, organizasyonun
gncellenmesi projesi aßamasÝnda karar srelerinin daha etkin ynetilebilmesi
iin ayrÝca yetki ve sorumluluklar belirlenmiß, raporlama sistemi ve kariyer
gelißimine esneklik tanÝyan maksimum grevler maksimum altõ kademe ile
sÝnÝrlandÝrÝlmÝßtÝr.

Organizasyon ÞemamÝz
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KurullarÝmÝz
Kalite
Yrtme
Kurulu
(KYK)

Liderlik
Gelißim
Kurulu
(LGK)

Kariyer
Kurulu (KK)

Üß
DeÛerleme
Kurulu

G.M

Disiplin
Kurulu

Ünsan
KaynaklarÝ
Kurulu (ÜKK)

Direktrler
Kurulu

MY Ületißim
Kurulu

SOSAK (*)

EÛitim
Kurulu
(EK)

Kalite
Gelißtirme
Kurulu
(erkezky)

Üßbirlikleri
Kurulu
(ÜÞK)

Srdrlebilirlik
Kurulu

YÝl Sonu
Dnem
ToplantÝsÝ

Yeni rn
Kurulu
(YK)

Enerji Ynetim
Kurulu (EYK)
(Gebze
erkezky)

Kaynak
Planlama ve
DeÛerlendirme
Kurulu
(KPDK)

Lansman
Kurulu
(LK)
Teknoloji
Ynetim
Kurulu
(TYK)

Etik Kurul
Kalite
Gelißtirme
Kurulu
(Gebze)

Üß SaÛlÝÛÝ ve
Gvenlik
Kurulu (ÜSGK)
(Gebze
erkezky)

Kurumsal
Ületißim
Kurulu (KÜK)

Bilgi
Sistemleri
Kurulu
(BSK)

dl
Kurulu

Saha
DanÝßma
Kurulu

evre Ynetim
Kurulu (YK)
(Gebze
erkezky)

Kalite Ynetim
Sistemleri
Kurulu (KYSK)

* Sosyal ve Sportif Aktivite Kurulu
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Kalite Ynetimimiz
Bilim Üla olarak, ÒinsanÝ, kaliteyi ve geleceÛiÓ en nemli unsurlar olarak
grmekte, nemsemekte ve kullanÝma sunduÛumuz ilalarÝn;
¥
¥
¥

TanÝmlanmÝß kalitede olmasÝ,
Gvenli kullanÝlmasÝ,
Beklenen etkililiÛi gstermesi

iin gereken tm nlemleri almaktayÝz. Ynetimimiz ve tm alÝßanlarÝmÝz
insan saÛlÝÛÝna hizmet sorumluluÛu ve bilinciyle bu hedeflere ulaßÝlmasÝnÝ
saÛlamaktadÝr.
Kurumumuzda uygulanmakta olan kalite sistemi, uluslararasÝ standartlardadÝr
ve gncel ynetmelik ve kÝlavuzlarÝ (GMP-Üyi Ümalat UygulamalarÝ, GLP-Üyi
Laboratuar UygulamalarÝ, GCP-Üyi Klinik UygulamalarÝ vb. gncel kurallarÝ)
ve ayrÝca aÛdaß Kalite Ynetim Sistemi (ISO 9001) prensiplerini temel
almÝßtÝr.
Kalite Ynetim Sistemimizin temel unsurlarÝ, ßirketimiz tarafÝndan yayÝmlanan
ÒKalite PolitikasÝÓ ile aÝklanmÝßtÝr.
AyrÝca, aÛdaß kalite yaklaßÝmÝnÝn ve mßteri odaklÝlÝÛÝnÝn bir sonucu olarak
evreye, saÛlÝÛa ve srekli gelißmeye verdiÛi nem gereÛi kurumumuz;
Toplam Kalite anlayÝßÝ erevesinde EFQM (Avrupa Kalite Ynetimi VakfÝ)
Mkemmellik ModeliÕni 1998 yÝlÝndan itibaren uygulamaktadÝr.
ISO 9001 Kalite Ynetim SistemiÕni 2004 yÝlÝndan itibaren uygulamaktadÝr.
ISO 14001 evre Ynetim Sistemi standartlarÝnÝ 2004 yÝlÝndan itibaren
uygulamaktadÝr.
OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sistemi standartlarÝnÝ
2004 yÝlÝndan itibaren uygulamaktadÝr.
Kurumumuzda uygulanan tm Kalite ve Ynetim Sistemleri, dzenli olarak
denetlenmekte ve gzden geirilmekte; bu yolla yeterlilik, uygunluk
ve etkililiÛi deÛerlendirilerek srekli olarak iyileßtirilmektedir.
ÒKalite SistemiÓ gvencesi altÝnda imal ederek sunduÛumuz kaliteli
rnlerimizle, tm mßterilerimizin beklentilerini aßmak iin alÝßmaktayÝz.

Kalite PolitikamÝz
EFQM Mkemmellik Modeli yaklaßÝmÝnÝ benimser, bu doÛrultuda yaklaßÝmlarÝ
ve hedefleri ortaya koyar, yaygÝnlaßtÝrÝr, srekli gzden geirerek iyileßtirir
ve mkemmellik yolculuÛumuzu kararlÝ bir ßekilde srdrrz. Mßteri odaklÝ
sre yaklaßÝmÝmÝzÝn ve srekli iyileßtirme prensibimizin gereÛi olarak
ISO 9001 Kalite Ynetim, ISO 14001 evre ynetim ve OHSAS 18001
Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi ynetim sistemlerini kullanÝrÝz.
Sektrmz gereÛi, rnlerin gelißtirilmesi, retilmesi ve sunulmasÝ ile ilgili
tm SaÛlÝk BakanlÝÛÝ yasa ve ynetmelikleri ve yrrlkte olan gncel GMP
(Üyi retim UygulamalarÝ) kurallarÝna srekli olarak uygunluÛu saÛlarÝz.
rnlerimizi, kullanÝm amacÝ ve ruhsat mecburiyetlerine uygun, gvenilir,
kalite ve etkililik aÝsÝndan risk olußturmayacak ßekilde retmek amacÝyla
Kalite Gvence Sistemleri'ni uygular ve sistemimizi srekli iyileßtiririz. Bu
hedefe ulaßÝlmasÝnÝ bir ynetim sorumluluÛu olarak kabul eder, tm
alÝßanlarÝmÝzÝn ve tedarikilerimizin sisteme katÝlÝmÝnÝ saÛlarÝz.
Mßterilerimizi tatmin etmek iin beklentilerini doÛru anlar, bu beklentileri
aßmak iin abalar ve kendilerini deÛerli hissetmelerini saÛlarÝz.
Kalite PolitikamÝzÝn tm alÝßanlarÝmÝza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle
ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaßÝlmasÝ iin srekli ve planlÝ eÛitim yaparÝz.
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Mkemmellik YolculuÛumuz
Ünsan saÛlÝÛÝnÝ direkt olarak ilgilendiren zor ve hassas bir sektrn iinde
bulunmasÝ nedeniyle ßirketimiz, kurulußundan bu yana kaliteyi ve mßteri
mutluluÛunu hep n planda tutmuß ve bir ßirket felsefesi olarak benimsemißtir.
1998 yÝlÝndan itibaren uygulanan yeniden yapÝlanma projeleriyle Toplam
Kalite felsefesinin temellerini atan Bilim Üla, yeniden yapÝlanma sonrasÝnda
EFQM (European Foundation for Quality Management - Avrupa Kalite
Ynetimi VakfÝ) Mkemmellik Modeli erevesinde, aÛdaß ynetim odaklÝ
birok alÝßmayÝ baßlattÝ. Bu baßvuru, Bilim Üla'ta uzun sredir srdrlen
uygulamalardaki kararlÝlÝÛÝn bir gstergesidir.
Bu yolculuk sresince alÝßanlarÝmÝzÝn gstermiß olduÛu zveri, inan ve ißi
sahiplenme duygusu, Bilim Üla ailesinin btnlÛn vurgulayan en nemli
noktadÝr. Bilim Üla, bu yolculukta ne olursa olsun abalarÝn boßa
gitmeyeceÛinin, mutlaka olumlu sonu alÝnacaÛÝnÝn bilincindedir.
Her alanda atÝlÝm yapan ve hÝzla byyen firmamÝz, mkemmellik yolculuÛuna
devam etmektedir. Bilim Üla olarak, kendi iinde olußan bu olumlu havayÝ
gelißtirerek yaygÝnlaßtÝrmak, sektrde iyi bir rnek olmak, yol gsterici rol
stlenmek ve bylece misyonunu gerekleßtirmek istemekte; aynÝ zamanda
tm paydaßlara mkemmel bir kuruluß olmayÝ benimsediÛini gstermekte,
sonu olmayacak bir yolculukta azimle ilerleyeceÛimizi taahht etmekteyiz.
EFQM Mkemmellik Modeli aßamalarÝ Mkemmellikte KararlÝlÝk, Mkemmellikte
Yetkinlik, Ulusal Kalite dl Finalisti, Ulusal Kalite BaßarÝ dl, Ulusal Kalite
Byk dl ve Mkemmellikte SreklilikÕten olußmaktadÝr. 2004 yÝlÝnda
Mkemmellikte Yetkinlik, 2006 yÝlÝnda da Ulusal Kalite Byk dlÕn
almÝßtÝr.
2010 yÝlÝnda hedef; Mkemmellikte Sreklilik dlÕne layÝk grldk.
Bilim Üla, EFQM-European Foundation For Quality Management (Avrupa
Kalite Ynetim VakfÝ) tarafÝndan verilen Avrupa Kalite dlÕne 2009 yÝlÝnda
baßvurdu. Bilim Üla, bugne kadar hibir ila ßirketinin almadÝÛÝ
EFQM Avrupa Kalite dl Finalistleri arasÝnda yer aldÝ. 2010 yÝlÝnda ise
hedef; Avrupa Kalite dl ile ynetim sistemimizi talandÝrmak.
Kalite YolculuÛunda ncyz
2006 yÝlÝnda TSÜAD ve KalDer tarafÝndan ila sektrnde ilk defa verilen
ÒUlusal Kalite Byk dlÓne layÝk grldk.
EFQM-European Foundation For Quality Management (Avrupa Kalite Ynetim
VakfÝ) tarafÝndan verilen Avrupa Kalite dlÕne 2009 yÝlÝnda baßvurduk.
Bugne kadar hibir ila ßirketinin almadÝÛÝ EFQM Avrupa Kalite dl
finalistleri arasÝnda yer aldÝk. 2010 yÝlÝnda ise hedefimiz Avrupa Kalite dl
ile ynetim sistemimizi talandÝrmak.
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Ütibar Ynetim Modelimiz
Kurumsal itibar, sadece Bilim ÜlaÕÝn deÛil tm ila sektrn en ncelikli
sorunudur. YapÝlan paydaß araßtÝrmasÝ bunu net bir ßekilde ortaya koymußtur.
Bilim Üla olarak biz, sadece ila endstrisinde deÛil tm sektrler arasÝnda
kurum itibarÝnÝ etkin bir ßekilde ynetme ve bu konuda ÔrnekÓ ßirketler
arasÝnda gsterilme hedefini iß modelimiz iinde yer vermekteyiz.
Þirketimiz, Òen deÛerli sermayesiÓ olarak tanÝmladÝÛÝ kurum itibarÝ ile ilgili
kurumsal deÛerlerini, tm politika ve srelere indirgemeye ynelik bir vizyon
olußturmußtur. Tm paydaßlarÝnÝ kucaklayacak, toplumsal duyarlÝlÝklar ile
Bilim Üla arasÝnda kurum itibarÝnÝ ÒgveneÓ dnßtrecek uzun soluklu bir
eylem planÝnÝ hayata geirmißtir.
Grevi ve stats ne olursa olsun her bir alÝßanÝmÝzÝn kendi bulunduÛu
evrede ßirket itibarÝnÝ temsil ettiÛi gereÛinden hareketle, ncelikli adÝmÝn
ßirketin tm alÝßanlarÝ nezdinde kurum itibarÝnÝn ynetilmesi ile ilgili bir
farkÝndalÝk yaratÝlmasÝ projelendirmißtir.
Bu amala ncelikle ßirket ii tm alÝßanlarÝmÝz, aynen dÝß paydaßlarda
olduÛu gibi Òi paydaßlaraÓ ayrÝßtÝrÝlmÝß ve her bir paydaßa zgn ÒfarkÝndalÝkÓ
programÝ gelißtirilmiß ve uygulanmÝßtÝr. ÒKat Kat DeÛer KatÓ Bilim ÜlaÕÝn tm
alÝßanlarÝnÝ kurum itibarÝ konusundaki farkÝndalÝklarÝnÝ artÝrmaya ynelik bir
platform olmußtur.
AvantajÝn ne anlama geldiÛini dßndÛmzde oÛumuzun aklÝna stnlk
demek gelir. Bence benzer olsa da bir baßka ifade tarzÝ daha var avantajÝn;
ÒkazanÝmÓ. Bizlerin gerek birey olarak, gerekse bir arada olduÛumuz aile,
ßirket gibi takÝmlarda temel hedef yine maddi veya manevi kazanÝmlardÝr.
Bir zgemiß hazÝrladÝÛÝnÝzÝ dßnn. Ne yazarsÝnÝz. KazanÝmlarÝnÝzÝ. Nerde
okudunuz, neler yaptÝnÝz, kimlerle alÝßtÝnÝz, baßarÝlarÝnÝz ne, hangi kurslara
gittiniz vb. Btn bunlarÝ yazÝp ben bu konularda bir yetkinlik elde ettim
dersiniz. Ve bunlarÝ doÛrulayacak birilerini, referanslarÝnÝzÝ sunarsÝnÝz.
Yani dersiniz ki, bu insanlara sorun, onlar size benim yukarÝda ifade ettiÛim
konularÝ doÛrulayacaktÝr.
HayatÝmÝzÝn her dneminde/kulvarÝnda birilerinin bizi diÛerlerinden daha
kazanÝmlÝ grmesine ihtiyacÝmÝz var. Bize bizim dÝßÝmÝzdakilerin gvenmeleri
gerek. Bu durum Òortak hedefi olan canlÝlar topluluÛuÓ (ßirketler) iin de
hi farklÝ deÛil. YaptÝÛÝnÝ iyi yapmak ve bunu yaparken baßkalarÝnÝn ona
gvenmesini saÛlamak. Üinde olduÛumuz yzyÝlda artÝk her ßirket daha
avantajlÝ rn ÝkarmanÝn peßinde. Bu avantaj kimi zaman fiyat, kimi zaman
kalite, kimi zaman satÝß sonrasÝ destek vb. Ancak bizler zel bir sebebimiz olmadÝÛÝ srece hep bildiÛimiz,
inandÝÛÝmÝz, sorguladÝÛÝmÝz yani gvendiÛimiz markaya/ßirkete yneliyoruz. nk bu ßirketlerin yarÝn
ne yapacaklarÝnÝ biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ünsanlar artÝk dnyadaki her trl gelißmeyi daha rahat
izleyip, sorguluyor. Þirketler iin de aynÝ durum sz konusu. Sorunlar karßÝsÝnda bir ßirketin nasÝl davrandÝÛÝ
yani tavrÝ mßterisinin / tedarikisinin/paydaßlarÝnÝn ona bakÝß aÝsÝnÝ belirliyor. DiÛer bir anlatÝm ile ßirketin
yarÝnÝnÝ yaßam mrn ve ÝtasÝnÝ belirliyor. TÝpkÝ bireyler gibi ßirketler de itibarlarÝ ile yaßÝyor.
Metin TOPSAKAL
Ütibar Elisi
Medikal Destek ve
RuhsatlandÝrma Mdr

Benim dßnceme gre bir ßirketin her yesi aynÝ zamanda itibarÝnÝn da yesidir. Olmak da zorundadÝr.
Zira ßirketin canlÝ cansÝz her bileßeni tmn olußturur. Ütibar Elisi olarak diÛer alÝßma arkadaßlarÝmdan
farkÝm sadece ßirket kltrn daha iyi tanÝmam olabilir. Misyonumda bunda gizli. Gen arkadaßlarÝmÝza
destek olmak.
AynÝ yerde alÝßÝyor ve aynÝ hedeflere koßuyorsak riskleri azaltmak iin yapmamÝz gereken attÝÛÝmÝz her
adÝmÝn bir tesinde ne olacaÛÝnÝ dßnmek ve ona gre davranmak. Proaktif davranÝß modeli kaÝnÝlmaz
bir gereklilik neredeyse. Ütibar risklerini tamamen yok etme ßansÝmÝz tabi ki yok. Ancak daha nce doÛru
ynetebildiklerimizin bir sonrakini de etkilediÛini hi unutmamalÝyÝz. KanÝmca gl bir ßirketin fazlasÝ,
EKÜ olmalÝ: Etik Ð Kalite - Ütibar
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Kat Kat DeÛer Kat
Kat Kat DeÛer KatÕÝn AmalarÝ
¥
¥
¥
¥
¥

alÝßanlarÝn ve Bilim ÜlaÕÝn itibarÝna katkÝ saÛlamak,
alÝßanlarda bireysel itibar ve kurumsal itibar konularÝnda bilin yaratmak
ve itibarÝn ynetilebileceÛini fark etmelerini saÛlamak,
Her bir alÝßanÝ kurum itibarÝnÝn nemi ve kendilerinden bu konuda
beklenenlerle ilgili bilgi sahibi yapmak ve duyarlÝlÝÛÝnÝ artÝrmak,
Tm alÝßanlarÝn birer ÔÜtibar ElisiÕ olmasÝnÝ saÛlamak.
Sonu deÛil; sre odaklÝ bir yapÝya sahip olan kurum itibarÝ ynetiminde
alÝßanlarÝn grßlerinden yola Ýkarak, srdrlebilir projelere imza
atmak.

Ütibar Elisi kimdir?
BulunduÛu iß evresi ve sosyal evrede kurumun itibarÝnÝ ykselten, bireysel
itibarÝna da duyarlÝ kißi. Toplum ve kurumda kabul grmß tm etik deÛerlerin,
alÝßtÝÛÝ kurum adÝna paydaßlar kapsamÝnda temsilcisi. alÝßtÝÛÝ ßirketi ve
ßirket alÝßanlarÝnÝ, ßirket ilke ve hedefleri paralelinde temsil edebilen ve bu
alanda yapÝlacak tm iyileßtirme/yenileme alÝßmalarÝna bilgi ve deneyimiyle
katkÝda bulunabilen, kurumun szcs olan kißi itibar elisidir.

Kat Kat DeÛer KatÕÝn Stratejisi
Bilim Üla olarak, itibarÝn alÝßanlarÝmÝzca iselleßtirilmesi aÝsÝndan bir ara
olarak grdÛ ÒKat Kat DeÛer KatÓÝ, alÝßanlarÝnÝn kurum itibarÝnÝ
artÝrmaya ynelik fikirlerini ve projelerini paylaßabilecekleri, seslerini
duyurabilecekleri bir platform olarak dizayn ettik.
Þirketimizin kurumsal deÛerlerinin irtibarÝn omurgasÝ olduÛundan yola
Ýkarak btn baßvurularÝn deÛerlerimizle ilißkilendirilmesini deÛerlendirmenin
ana Ûesi olarak belirledik.
Bu nedenle, bu projeyi ÒKurum Üi ÜletißimiÓ stratejik olarak ynetmenin en
nemli aracÝ olarak grdk.

Kat Kat DeÛer KatÕÝn

dl

Jri yeleri tarafÝndan deÛerlendirilerek Bilim Üla kurum itibarÝnÝ
artÝrmaya ynelik en ÒiyiÓ projeleri sunan proje sahiplerine Ònesillerce kalÝcÝÓ
bir dl vaat ettik. dl, kurumsal sorumluluk ierikli olarak kurguladÝk.
Dereceye giren ilk  ve Jri zel dl kazanan projeler iin; proje
sahiplerinin adÝna birer ky okuluna adlarÝnÝn verileceÛi ktphane/bilgisayar
sÝnÝfÝ yaptÝrÝlacak. Bylece isimleri lmszleßecek. Ktphane/bilgisayar
sÝnÝflarÝnÝn malzemelerinin yerleßtirilmesi, sÝnÝfÝn dzeni; Bilim ÜlaÕÝn itibarÝna
kat kat deÛer katan Bilim Üla Toplum Gnllleri tarafÝndan yapÝlacak.
Dereceye giren projelerin uygulanacak olmasÝ ve Bilim ÜlaÕÝn itibarÝna
katacaklarÝ deÛerin gzlemlenecek olmasÝ da projeye ayrÝ bir deÛer katÝyor.

Kurum ÜtibarÝ ve AlgÝ AraßtÝrmasÝ
BaÛÝmsÝz bir araßtÝrma ßirketi tarafÝndan yerel fikir nderlerine, ißletmelerimizin
ve Genel MdrlÛÕmzn bulunduÛu yerlerde yaßayanlar, komßu firmalara
ve medya mesuplarÝna ynelik araßtÝrma yaptÝrmaya baßladÝk. Ülk araßtÝrmayÝ
2003 yÝlÝnda yaptÝrdÝk. Ütibar konusundaki algÝlar ok hÝzlÝ deÛißmediÛi iin
iki yÝlda bir bu araßtÝrmayÝ yaptÝrõyoruz.
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Üß EtiÛi Ülkelerimiz
Üß EtiÛi Ülkelerimiz, faaliyet gsterdiÛimiz her yerde koruyacaÛÝmÝz deÛerleri,
paydaßlarÝmÝza karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝ zetler.
1

DOÚRU VE DRST OLMAK

2

BÜLGÜLERÜN GÜZLÜLÜÚÜNÜ SAÚLAMAK

3

IKAR ATIÞMASINDAN KAINMAK

4

PAYDAÞLARIMIZA KARÞI SORUMLULUKLARIMIZI YERÜNE GETÜRMEK
Yasalara KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
alÝßanlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Mßterilerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
HissedarlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Tedariki ve Üßbirliklerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Rakiplerimize KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Topluma, evreye ve ÜnsanlÝÛa KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
Bilim ÜlaÕÝ Temsilden Kaynaklanan SorumluluklarÝmÝz
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Etik Ülkeli Ynetimimiz
Bilim ÜlaÕta iß yapma anlayÝßÝmÝzÝ ortaya koyan en nemli deÛerlerimizden
biri Etik Ülkeli YnetimÕdir.
Etik Ülkeli Ynetim yaklaßÝmÝmÝz; uzun yÝllar baßarÝlÝ bir ßekilde faaliyetlerimizi
srdrrken kurumsal deÛerlerimiz ve alÝßma prensiplerimiz zerine
kurulmußtur. Üß EtiÛi KurallarÝmÝz, kurulußumuzu ve alÝßanlarÝmÝzÝ korumanÝn
yanÝ sÝra, tm karar ve faaliyetlerimizde belirleyici olan kanunlarÝn,
dzenlemelerin ve prosedrlerin tesinde bizlere yol gsteren bir klavuz
niteliÛindedir.
Kurulußumuzun paydaßlarÝ ve ilißkide olduÛu tm nc ßahÝslarla arasÝnda
kurulan gven ilißkisinin korunmasÝ ve daha da glendirilmesinde de nemli
rol oynayan Üß EtiÛi KurallarÝmÝz; Üß EtiÛi Ülke ve Prensiplerimiz olmak zere
2 blmden olußmaktadÝr.

Üß EtiÛi Prensiplerimiz
Bu blmnde ise alÝßanlarÝmÝzÝn ßirkete karßÝ sorumluluklarÝnÝ ieren
prensiplerimiz aÝk bir ßekilde ifade edilmektedir.
1

ADÜL REKABET KOÞULLARININ OLUÞTURULMASI

2

ÞÜRKETLE ÜLGÜLÜ SIRLARIN SAKLANMASI

3

IKAR DENGESÜNÜN G ZETÜLMESÜ
Ýkar Ülißkisi Üinde Yer Almamak
Grev ve Yetkileri DoÛru Kullanmak
Kuruluß KaynaklarÝnÝ DoÛru Kullanmak
PaydaßlarÝmÝz ile DoÛru Ülißkiler Kurmak
BasÝnla Ülißkilerde

zenli Davranmak

Kurulußu DoÛru Temsil Etmek
4

AÚDAÞ VE ADÜL BÜR ALIÞMA ORTAMININ OLUÞTURULMASI

5

HEDÜYE VERME VE KABUL ETME PRENSÜPLERÜ

Etik Kurul
Etik Ülkeli Ynetim anlayÝßÝmÝz, kurulußumuzun Ynetim Kurulu ve yeleri
dahil olmak zere, tm yneticilerini ve alÝßanlarÝnÝ kapsar. Üß EtiÛi Ülkeleri
ve Prensiplerine uygunluÛun saÛlanmasÝndan tm yneticiler sorumludur.
Ynetim Kurulu BaßkanÝ tarafÝndan Üß EtiÛi uygulamalarÝnÝn ißleyißini saÛlamak
zere Etik Kurul olußturulur. alÝßanlarÝn etik ilkeler ile ilgili gndelik iß
yaßamÝnda karßÝlaßtÝklarÝ sorunlar, alÝßanlar, tedarikiler, mßteriler tarafÝndan
ulaßtÝrÝlan etik konulu bildirim ve ßikayetler, Etik KurulÕda grßlr. Etik Kurul
alÝßmalarÝna temel olußturacak Üß EtiÛi Ülkeleri ve Prensipleri; yasalar,
toplumsal deÛerler ve kuruluß deÛerleri gz nnde bulundurularak aldÝÛÝ
kararlarÝ doÛrudan Ynetim Kurulu BaßkanÝÕna raporlar. Kararlar Ynetim
Kurulu BaßkanÝÕnÝn onayÝ ile uygulamaya alÝnÝr.
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Srdrlebilirlik YolculuÛumuz
1998

EFQM Mkemmellik Modeli uygulanmaya baßlandÝ.

1998

Üß SaÛlÝÛÝ GvenliÛi Ynetimi (ISG) Kurulu olußturuldu.

2003

Kurumsal Ütibar ve Toplum AlgÝ AraßtÝrmasÝ yapÝlmaya baßlandÝ.

2003

evre Ynetimi Kurulu (YK) ve Enerji Ynetimi Kurulu (EYK) olußturuldu.

2005

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Kurulu olußturuldu.

2005

Bilim Üla Toplum Gnllleri Platformu olußturuldu.

2006

Ütibar ynetimi stratejik plana entegre edildi.

2007

Ütibar Elileri Platformu olußturuldu.

2007

Ütibar Ynetimi alÝßtayÝ yapÝlarak Bilim ÜlaÕÝn itibar modeli belirlendi ve
srdrlebilirlik modelin iinde yerini aldÝ.

2007

Kurumsal Ületißim Kurulu (KÜK) olußturuldu.

2007

Ütibar Elileri ile Kriz Ületißim alÝßtayÝ yapÝlarak ßirket itibarÝnÝ tehlikeye
atabilecek konular belirlendi. alÝßtaylar dzenli olarak her yÝl yapÝlmaya
devam etmektedir.

2008

Srdrlebilir KalkÝnma DerneÛi yesi olundu.

2008

Trkiye Kurumsal Ynetim DerneÛiÕne ye olundu.

2008

Kurumsal DeÛerler alÝßtayÝnda kurumsal deÛerler tm alÝßanlarÝ
temsilen revize edildi. Srdrlebilirlik kavramÝ, gelecek nesillere saygÝ
baßlÝÛÝ ile deÛerlerimiz arasÝna girdi

2009

KSS kurulu Srdrlebilirlik Kurulu olarak yapÝlandÝrÝldÝ. AyrÝca ISG, YK,
EYK, Etik Kurulu, EÛitim&Gelißim Kurulu, Kariyer Kurulu ve KÜK alÝßmalarÝ
burada deÛerlendirilmeye baßlandÝ.

2009

Kat Kat DeÛer Kat Ütibar Proje YarÝßmasÝ yapÝldÝ.

Bilim Üla, Üß DnyasÝ ve Srdrlebilir KalkÝnma DerneÛiÕne 2008 yÝlÝndan itibaren kurumsal
kimliÛi ile yedir. yeliÛinin ilk gnlerinden itibaren derneÛin pek ok faaliyet ve projelerinde
aktif olarak yer almaya baßlamÝßtÝr. Bilim Üla Genel Mdr Sn. Erhan Baß ßirketin asil
temsilcisidir ve Ynetim KuruluÕmuzda da asil ye olarak aktif bir rol stlenmißtir.
Bilim Üla gerekleßtirdiÛi birok projede ncelikli olarak alÝßanlarÝnÝn konuya dahil olmasÝ
ve hatta her seviyede gnll katÝlÝmÝ zerinde duruyor. Bu sayede her alÝßanÝn bilinliliÛini
ve aktif katÝlÝmÝnÝ st dzeye taßÝyor ve bu konuda alÝßanlarÝna bir alÝßkanlÝk kazandÝrÝyor
ki bu alÝßmanÝn ßirketin her kademesinde olmasÝ ayrÝ nem taßÝmaktadÝr. Seilen alÝßmalarda
ncelikle i bilinlendirilmeye ynelinmiß olunmasÝ yine baßarÝya ulaßmada temel olarak
gzkyor. Srdrlebilirlik alÝßmalarÝnÝn temeli olan paydaß iletißiminde ncelik her zaman
i paydaßlardadÝr. SaÛlÝk sektrnn ciddi nemi ve sektr olarak toplumun srdrlebilirliÛi
Engin GVEN
zerine alÝßmalarÝ temel alÝrken, evresel srdrlebilirlik ve kendi srdrlebilirliklerini
Srdrlebilir
de gelißtirmek amalÝ bir vizyonlarÝ bulunuyor. Tm dnyanÝn katkÝ saÛlamak amalÝ bir
KalkÝnma DerneÛi
grevinin olduÛu Milenyum Gelißim Hedefleri (MDG) saÛlÝk sektrne bu anlamda nemli
misyonlar yklemektedir. Bilim ÜlaÕÝn MDG ile saÛlÝk alanÝnda ve diÛer konularda baßlattÝklarÝ
ciddi alÝßmalar ise srdrlebilirlik konularÝna ne kadar ciddi baktÝklarÝnÝn tek baßÝna kanÝtÝ
bile olabilir. DÝßarÝdan baktÝÛÝmÝzda Bilim ÜlaÕÝn kurumsal yapÝsÝnda yaßam kalitesini artÝrmak, insan haklarÝnÝ korumak,
toplumun sosyal ve ekonomik gelißimine katkÝda bulunmak gibi zelliklerin etkisi net birßekilde gzkmektedir.
Bilim Üla, srdrlebilirlik konusunda birok sivil toplum kurulußunun uzmanlÝk ve desteklerinden yararlanmaktadÝr. zellikle
2005 yÝlÝndan itibaren aktif olarak yrtmekte olduÛu Bilim Üla Toplum Gnllleri Platformu alÝßmalarÝnÝ pratiÛe
indirebilecekleri bir kurumsal sorumluluk platformudur. Bu platformda birok proje gerekleßtirilmekte ve srdrlebilir
kalkÝnma bilinci ile tm bu aktivitelerinin srdrlebilir olmasÝ saÛlanmaktadÝr. Kresel iklim deÛißikliÛine karßÝ Ò Kresel
Üklim DeÛißikliÛi ve SaÛlÝk zerine EtkileriÓ konusunda bilgilendirme toplantÝlarÝ dzenleyerek toplum ve evreye karßÝ
duyarlÝlÝÛÝnÝ da gstermektedir. Tm bu alÝßmalar gelecek zamanlarda srdrlebilirlik konusuna olan hassasiyetlerini
derneÛimiz ile birlikte karßÝlÝklÝ daha ileriye taßÝyabileceÛimizin gstergesidir.
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Srdrlebilirlik PolitikamÝz
Faaliyetlerimizi toplum ve diÛer paydaßlar nezdinde; din, dil, Ýrk, cinsiyet
ayrÝmÝ gzetmeksizin ynetmek temel ilkemizdir. Kanunlara, ynetmeliklere
ve resmi ynlendirmelere tam uyum saÛlamakla birlikte, bunlarÝn tesinde
tm ßirketlere rnek olabilecek politikalarÝ kltrmzn bir parasÝ olarak
grrz. HesabÝnÝ veremeyeceÛimiz hibir ißin altÝna imza atmayÝz,
uygulamaya almayÝz. Etik, ßeffaf ve hesap verebilir tutum ve davranÝßlar,
rnek bir ßirket olmamÝzÝ saÛlayacak temel gnlk yaßam pratiÛimizdir.
Bu temel ilkelerden hareketle faaliyetlerimizde;
¥

YasalarÝn mutlak hakimiyetine inanÝrÝz.

¥

Etik deÛerlerden dn vermeden ticari faaliyetlerde bulunuruz.

¥

Yurtii ve yurtdÝßÝnda bulunan tm paydaßlarÝmÝzla uyum iinde alÝßÝr
katÝlÝmlarÝnÝ teßvik ederiz.

¥

alÝßanlarÝmÝzÝn ve mßterilerimizin saÛlÝÛÝ ve gvenliÛini korumak ve
olumlu ynde artÝrmak grevimizdir.

¥

evresel etkilerimizin farkÝnda olup, en aza indirme gayreti taßÝr, bu
ynde yeniliki uygulamalar baßlatÝrÝz.

¥

Toplumun gelißimine ynelik sorumluluÛumuzu toplumun bilgilendirilmesi
ile genlerin ve ocuklarÝn gelißimi, saÛlÝk, evre ve kltr alanlardaki
yatÝrÝmlarÝmÝzla yerine getiririz.

¥

Toplumun bir parasÝ olarak dinamik, deÛißime nclk eden, toplumsal
duyarlÝlÝklarÝ dile getiren, sorumluluk bilinci yksek alÝßanlarÝmÝzÝn aktif
katÝlÝmÝnÝ saÛlarÝz.

¥

Toplumun geleneklerini ve kltrn koruyucu bir yaklaßÝm sergileriz.

¥

DiÛer sivil toplum kurulußlarÝ ile temas halinde olarak, rgtlenir ve
srekliliÛi saÛlarÝz.

lkemizin ve dnyanÝn yaßam kalitesinin ykselmesi iin hem bireysel hem
de kurumsal olarak sorumluluklarÝmÝzÝn dikkat ekici biimde arttÝÛÝ bir
dnemde; gelecek nesillere bÝrakabileceÛimiz srdrlebilir bir dnya iin
kurumsal sorumluluk alÝßmalarÝnÝn ok nemli olduÛunu dßnyoruz.
Kurumumuzun, iß kararlarÝmÝz ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek
paydaßlarÝmÝza (alÝßanlarÝmÝz, mßterilerimiz, toplum, iß ortaklarÝmÝz,
hissedarlarÝmÝz) karßÝ sorumlu olduÛumuz inancÝ ve bilinciyle alÝßmalarÝmÝzÝ
srdryoruz. PaydaßlarÝmÝz ve lkemizin gelißimine katkÝda bulunan ve
"deÛer yaratan" bir kurum olmak zere faaliyetlerimizi ßekillendiriyoruz.
Toplumun beklenti ve sorunlarÝna ilgi gstererek, ekonomik ya da sosyal
faaliyetlerimizle toplumda yaratacaÛÝmÝz katkÝnÝn; daha mutlu alÝßanlara,
mßterilere, iß ortaklarÝna ve hissedarlara sahip olmamÝzÝ saÛladÝÛÝ gereÛiyle;
dnya standartlarÝnda srdrlebilir bir kalkÝnma olußturma yolunda aba
harcÝyoruz. Þirket olarak varlÝÛÝmÝzÝ olußturanÝn insan olduÛunun bilincindeyiz
ve ileriye gitmenin tm paydaßlarÝmÝzÝn refahÝnÝ saÛlamaktan getiÛine
inanÝyoruz.
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Kendimizi bu konuda gelißtirme gayreti ierisindeyken, etki alanÝmÝzdaki
paydaßlarÝmÝz, dolayÝsÝyla lkemizde kurumsal sorumluluk ve srdrlebilir
kalkÝnma kavramlarÝnÝ gndemde tutmaya
gayret ediyoruz. Bugne kadar olduÛu gibi
bundan sonra da tm sosyal, evresel ve
Srdrlebilir bir gelecek iin alÝßmalar yaparak, iß dnyasÝnÝn yeni
ekonomik sorumluluklarÝmÝzÝ yerine
ÒsorumluÓ iß modellerine ayak uydurmaya ve bu yolda eksiklerimizi
getirmekten; alÝßanlarÝmÝzÝ, mßterilerimizi,
tamamlamaya kendimizi adadÝk.
iinde yaßadÝÛÝmÝz toplumu, iß ortaklarÝmÝzÝ
ve hissedarlarÝmÝzÝ srdrlebilir bir yaßam
kalitesine ulaßtÝrma abamÝzdan
vazgemeyeceÛiz.Kurumumuzun nemli stratejilerinden biri Òsrdrlebilir
bir gelecek iin alÝßmalar yapmakÓtÝr.
Tm faaliyetlerimizi kurumsal sorumluluk bilincimizle yrtyor; sosyal,
ekonomik ve evresel etkilerimizi gzetiyoruz. Srdrlebilir bir gelecek iin
ncelikli olarak en nemli sorumluluÛumuzun ißimizi doÛru yapmak olduÛunun
bilincindeyiz. Tm paydaßlarÝmÝzÝn deÛißen beklentilerini karßÝlamak iin
evresel, sosyal ve etik konularda srdrlebilir zmlere yatÝrÝm yapmanÝn
gerekliliÛinin bilincindeyiz. Vizyonumuz, deÛerlerimiz ve politikalarÝmÝz bu
amaca her aßamada hizmet etmek ve ißimizin srdrlebilirliÛini saÛlamak
amacÝyla olußturulmußtur. Ynetim anlayÝßÝmÝz sadece ekonomik ilißkileri
deÛil; etik, sosyal ve evresel ißbirliklerini de kapsamaktadÝr.
evreye yatÝrÝm, bugn artÝk bir trend deÛil, gerekliliktir. Bilim Üla
olarak, yalnÝzca kurumsal sorumluluk
alÝßmalarÝmÝzda deÛil, iß alanÝmÝzda da
evresel standartlarÝ srekli olarak
nk bu toplumun parasÝyÝz, onu gelißtirmeye katkÝ saÛlamazsak
uyguluyoruz/gelißtiriyoruz. DoÛal kaynaklarÝn
biz de gelißmeyiz. Bu nedenle iinde yaßadÝÛÝmÝz toplumun yaßam
korunmasÝ, bu kaynaklarÝn verimli bir ßekilde
kalitesini ykseltmek, kendi alÝßanlarÝmÝzÝ ve ailelerine ve diÛer
kullanÝlmasÝ, atÝklarÝn mmkn olduÛunca
paydaßlarÝmÝza karßÝ sorumluluklarÝmÝzÝ yerine getirmek amacÝyla
kaynaÛÝnda azaltÝlmasÝ veya geri kazanÝlmasÝ
toplumsal yatÝrÝmlar yapÝyoruz.
konusunda hassasiyetle duruyor ve ulusal
ve uluslararasÝ dzenlemelere uyumlu bir
ßekilde hareket ediyoruz.

DeÛißimin baßÝnÝ eken, rekabette avantajlar saÛlayan ve toplumu ileri taßÝyan
Ar-Ge ve inovasyon konularÝnÝ nemsiyoruz. Kurumumuzun yeni rn ve
zm yaratmak iin araßtÝrma-gelißtirme ve inovasyon faaliyetlerine yaptÝÛÝ
yatÝrÝmlar byk nem arz ediyor. Bu alÝßmalar ile saÛlanan ilerlemeler
lkemizin rekabet gcn de artÝrÝyor. lkemize saÛladÝÛÝmÝz katma deÛeri
artÝrmayÝ hedefleyen kurumumuz yÝllÝk cirosu iinden %2,5Õini Ar-Ge iin
harcÝyor.Trk iß dnyasÝnÝn toplumsal yanÝ gl kurumlarÝndan biri olarak,
kurumsal vatandaßlÝk bilincimizle ok eßitli toplumsal yatÝrÝm programlarÝ
gelißtiriyoruz. Gelecek nesillere bÝrakÝlacak daha gzel bir Trkiye iin destek
verdiÛimiz projelerin uzun soluklu olmalarÝna, toplumsal anlamda fayda
retmelerine ve kalÝcÝ yarar saÛlamalarÝna dikkat ediyoruz. Topluma miras
bÝrakÝlabilecek eÛitim, kltr-sanat ve saÛlÝk alanlarÝndaki anlamlÝ girißimlere
yatÝrÝm yapÝyoruz. 2009 sene sonu itibariyle 653 kißiye ulaßan gnll
ordumuz Bilim Üla Toplum Gnllleri platformumuzla yerel kalkÝnmaya
destek oluyoruz; yerel halkÝn sorunlarÝnÝn zm olmak zere alÝßanlarÝmÝz
gnll olarak projelerde yer alÝyor. alÝßanlarÝmÝz ve kurumumuzda olußan
gnlllk ruhunun ßirketimize deÛer kattÝÛÝnÝ dßnyoruz.
Tm bu alÝßmalarÝn ve yaklaßÝmlarÝn kurum itibarÝmÝza ok nemli katkÝlarÝ
olduÛuna inanÝyoruz. Bu inanla, 2006 yÝlÝndan itibaren uygulanmakta olan
kurumsal itibar ynetim modeli kapsamÝnda tm alÝßmalarÝmÝzÝ gzden
geiriyor, iki yÝlda bir gerekleßtirdiÛimiz Òkurumsal itibar ve toplum algÝlama
araßtÝrmasÝÓ ile paydaßlarÝmÝzÝn gzndeki yerimizi tespit ediyor, iyileßtirmeler
yapÝyoruz.
Srdrlebilir bir gelecek iin alÝßmalarÝ yneten Srdrlebilirlik KuruluÕmuzun
nemli bir grevi de kurumsal sorumluluk alÝßmalarÝmÝzÝ raporlamaktÝr.
Kurumsal sorumluluk anlayÝßÝmÝzÝ iß ortaklarÝmÝz ve paydaßlarÝmÝzla paylaßmak,
hedeflerimizi onlarÝn gzetimine amak alÝßmalarÝmÝzÝn samimiyetinin ifadesi
olacaÛÝnÝ umuyoruz.
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dllerimiz
1999

evre BakanlÝÛÝ - evre BeratÝ

2000

Üstanbul Sanayi OdasÝ - Sektr evre

2003

erkezky Sanayi ve Ticaret OdasÝ - evre

2004

OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sistemi Belgelendirmesi

2004

ISO 14001 evre Ynetim Sistemi Belgelendirmesi

2004

ISO 9001 Kalite Ynetim Sistemi Belgelendirmesi

2004

Üla sektrnde bir ilk olarak EFQM Mkemmellikte Yetkinlik OnayÝ

2006

Üla sektrnde bir ilk olarak Ulusal Kalite Byk

2006

Web Marketing AssociationÕÝn International Web Award yarÝßmasÝnda,
ila sektr kategorisinde ÒStandard of Excellence dlÓ

2007

erkezky Ticaret ve Sanayi OdasÝ

2007

OSB MdrlÛ 500 Byk Firma Teßekkr Plaketi

2007

erkezky Organize Sanayi Blgesi MdrlÛ

zel

dl

2007

Üla sektr kategorisinde Kariyer.net - Ünsana SaygÝ

dl

2008

zel Sektr Gnlller DerneÛi ve PERY N Gnlden
PERY N zel dl

2008

PERY N Ünsan Ynetimi dlleri-ÓEÛitim ve Gelißim/Yetenek YnetimiÓ
ve ÒFark Yaratan UygulamalarÓ dl

2008

Üla sektr kategorisinde Kariyer.net - Ünsana SaygÝ

2009

Üngiltere SaÛlÝk BakanlÝÛÝ Üla Denetim Kurumu (MHRA) OnayÝ

2009

EFQM Avrupa Kalite

2009

Trkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk DerneÛi (KSSD) ve CSR Europe
tarafÝndan dzenlenen ÒTrkiyeÕde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
zmleri Pazaryeri EtkinliÛiÓnde Bilim Üla Toplum Gnllleri
Birincilik dl.

2009

zel Sektr Gnlller DerneÛi ( SGD) tarafÝndan dzenlenen
Gnlden dller 2009Õda Bilim Üla Toplum Gnllleri Platformu,
ÒEn BaßarÝlÝ Gnlllk ProgramÝ dlÓ.

zendirme

zel

dl

dl

dl

dl

dller

dl

dl Finalisti

Bu rapor ilk kez ÝkarÝldÝÛÝ iin gemiß yÝllardan bugne dller
paylaßÝlmÝßtÝr.
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Operasyonel ve Finansal Bilgiler
IMS verilerine gre son beß yÝl iinde en hÝzlÝ byme kaydeden ila ßirketi Bilim
Üla'tÝr. 2002 yÝlÝnda TL bazÝnda dokuzuncu sÝrada yer alan Bilim Üla olarak; 2003
yÝlÝnda yedinci, 2004 ve 2005 yÝlÝnda 4.3 pazar payõyla altÝncÝ, 2006 yÝlÝnda 4.5 pazar
payõyla beßinci, 2007 4.6 pazar payõyla, 2008 yÝlõnda 4.5 pazar payõyla drdnc,
2009 yÝlÝnda 4.7 pazar payõyla drdnc olarak yÝlÝ bitirdik.
Trkiye Üla PazarÝnda Bilim ÜlaÕÝn SÝralama DeÛeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2005

2006

2007

2008

2009

IMS SatÝßlarÝmÝz (TL)
770
670
570
470
370
270
170
70
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gerekleßen

Hedef

Gerekleßen

2005
385.348

2006
447.950

2007
536.170

2008
573.870

2009
700.080

Hedef

382.000

445.000

532.000

570.000

694.000 705.000

(000 TL)

2010

Kurulußumuz 2005 yÝlÝnda 382 milyon TL olan cirosunu 2009 yÝlÝnda 694
milyon TLÕye ulaßtÝrmÝß ve ilk 10 firma iinde en yksek pazar payÝ gelißimi
saÛlayan firma olmußtur. Ciro bazÝnda Bilim Üla TrkiyeÕnin en byk firma
sÝralamasÝnda 8.Õlikten 4.ÕlÛe ulaßmÝß ve 2010 yÝlÝnda 3.ÕlÛ hedeflemektedir.
IMS SatÝßlarÝmÝz (Kutu)
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0

2005

2006

2007

Gerekleßen
(Adet)

2005

2006

2008

2009

2010

Hedef
2007

2008

2009

2010

Gerekleßen

79.317.657 84.907.948 96.348.520 97.919.638 102.411.325

Hedef

78.500.000 84.200.000 95.800.000 96.800.000 100.300.000 103.700.000

Bilim ila 100 milyonun st kutu satÝßÝ ile TrkiyeÕnin en byk 3. reticisidir.
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ÜhracatÝmÝz
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2005

2006

2007

2008

Gerekleßen

2009

2010

Hedef

Gerekleßen

2005
8.926.264

2006
2007
2008
2009
11.935.266 15.055.571 19.433.681 22.962.741

2010

Hedef

9.121.875

11.565.210 14.980.450 19.568.750 24.480.831 29.249.301

Kurulußumuzun byme stratejisine paralel olarak Trkiye dÝßÝ pazarlarda
da fÝrsatlar deÛerlendirilmektedir. ncelikle TrkiyeÕye coÛrafi olarak yakÝn
non regle pazarlar hedeflenmißtir. YayÝlma stratejimiz doÛrultusunda 2002
yÝlÝ ncesinde faal olunan lkelere ilaveten bu lkelere yakÝn pazarlara ynelik
analizler gerekleßtirilmekte ve ilgili lkelerde yeni partnerler ile anlaßmalar
yapÝlÝp ihracat cirosu stabil olarak artÝrÝlmaktadÝr.

LÜBYA

KENYA

BENÜN

BURKÜNA FASO

SENEGAL

TOGO

AZERBAYCAN
TAYLAND

SUDAN

KAMERUN

NÜJER

GRCÜSTAN

MALEZYA

ARNAVUTLUK
HONDURAS

ETÜYOPYA

TRKMENÜSTAN
AFGANÜSTAN

FÜLÜPÜNLER

HIRVATÜSTAN
EL SALVADOR

SOMALÜ
KONGO

YEMEN

MÜANMAR

GABON

MOÚOLÜSTAN

KAZAKÜSTAN

BOSNA & HERSEK
NÜKARAGUA

TANZANYA
FÜLDÜÞÜ SAHÜLÜ
IRAK

ENDONEZYA
KOSOVA

VÜETNAM

SUUDI ARABISTAN

MOLDOVA
UKRAYNA

MAKEDONYA
GUATEMALA

ÞÜLÜ

25

YatÝrÝmlarÝmÝz
DeÛißime verdiÛimiz nemle 2009 yÝlÝnda dev bir adÝm attÝk, Trk ve dnya
ila sektrleri iin yepyeni bir deÛer olan GEBZE RETÜM TESÜSÜÕni lkemize
kazandÝrdÝk. Gebze Organize Sanayi Blgesi'nde, 60 bin metrekare arazi
zerinde 51.500 metrekare kapalÝ alanda kurulu retim tesisimiz, rn
gruplarÝna gre Trkiye'nin en byk ila retim tesisidir. 250 milyon kutu
ila retim kapasitesine sahip olan tesisimiz, Trk ila sektr kutu hacminin
%17'sine tek baßÝna yetebilecek gce sahiptir.
Henz yapÝm aßamasÝndayken Amerikan GÝda ve Üla Dairesi standartlarÝna
uygunluÛu n onay almÝß Gebze retim TesisiÕmiz, yzde yz Trk
sermayesinin ve gcnn nerelere geldiÛini tm dnyaya kanÝtlamÝßtÝr. Bu
tesis, sektrn en nemli belgelerinden olan Üngiltere SaÛlÝk BakanlÝÛÝ Üla
Denetim Kurumu sertifikasÝnÝ almaya hak kazanarak, retim kalitesinin
uluslararasÝ standartlara uygunluÛu tescillenmißtir.
ISO14001 evre Ynetim SistemiÕne uyumlu tamamen 'yeßil bina konseptiyle'
olußturulan Gebze tesisimiz, projelendirme aßamasÝndan itibaren evreyle
dost uygulamalarla donatÝlmÝßtÝr.
stn teknolojinin standart olarak hayata getiÛi tesisimizde, Bina Ynetim
Sistemi, gvenlik alt yapÝsÝnÝ olußturmaktadÝr. TamamÝ bilgisayarlÝ sistemler
ile ynetilen altyapÝ, akÝllÝ bina zelliÛini temin eden tam kapsamlÝ bina
otomasyonu, son teknoloji rn bilgi teknolojileri sistemi, bu tesisin ayrÝcalÝklarÝ
arasÝndadÝr. Bilim Üla Gebze retim TesisiÕmiz iin deÛißim, srekli gelißen
teknolojilerin takibiyle saÛlanmaktadÝr. Bylece, rn ve retim kalitesi 365
gn-24 saat boyunca kontrol edilmektedir.
Gebze Tesisi'mizin en arpÝcÝ blmlerinden biri; ila deposudur. 38 metre
yksekliÛe sahip, 11.400 palet kapasiteli, tamamen bilgisayar ve robot
gcyle alÝßan tam otomatik ila deposu, dnyanÝn en sekin ve sayÝlÝ
tesislerinde bulunmaktadÝr. Depoda, teknolojinin tanÝmÝ adeta yeniden
yapÝlmaktadÝr.
GeleceÛe verdiÛimiz nemle, sektrnde rnek gsterilen bir Ar-Ge ynetimine
sahibiz. Bu sayede, kendi Ar-Ge laboratuvarlarÝmÝzda gelißtirdiÛimiz ve
ruhsatÝna sahip olduÛumuz 150Õden fazla rn ile Trk ila pazarÝnda lider
konumdayÝz. Üla gelißtirme konusunda ciddi bir kararlÝlÝk taßÝyan Bilim Üla
olarak, 4500 metrekare laboratuvar alanÝyla Trk ila sektrnn en byk
Ar-Ge merkezinden birine sahibiz. Ar-Ge MerkeziÕmizde, stn teknolojilere
sahip 200' aßkÝn makine ve ekipman, yetkin bilim insanlarÝnÝn ynetiminde
daha gzel bir gelecek iin alÝßÝyor.
erkezky ißletmemizde 2007 yÝlÝnda depo ve laboratuvar alanlarÝ genißletme
projesi kapsamÝnda 2000m2 ilave bina yapÝlmÝßtÝr.Yeni depo ile 1600 paletlik
ilave raf kapasite artÝßÝ saÛlanmÝßtÝr.

YaratÝlan KatmadeÛer

Bir organizasyonun ulusal ekonomiye yarattÝÛÝ katma deÛer Üstanbul Sanayi
OdasÝnÝn (ISO) 500 Byk Sanayi kurulußu anketi adÝ altÝnda yapmÝß olduÛu
araßtÝrma ile llmektedir.

Bilim

2005

2006

2007

2008

68.229

84.031

100.541

129.519

2006 yÝlÝnda Capital Dergisinin yapmÝß olduÛu araßtÝrmanÝn sonularÝna gre
firmamÝz son 20 yÝlda karlÝ olmayÝ baßaran ilk 20 firmanÝn ierisindedir. Bilim
Üla 2007 yÝlÝnda Konya Sanayi OdasÝ ve erkezky Organize Sanayi Blgesi
tarafÝndan en byk 500 Endstri firmasÝndan biri olarak dl kazanmÝßtÝr.
Capital DergisiÕnin yÝllÝk yapmÝß olduÛu sÝralamaya gre 2007 yÝlÝnda 1.000
zel ßirket arasÝnda 222. olmußtur. 2008 yÝlÝnda ise 206. sÝraya ykselmißtir.
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Þirketimizde tm deme ve kesintiler yasalarÝmÝzÝn ngrdÛ ßartlarda
yapÝlmakta ve ilgili kurumlara zamanÝnda denmektedir. Þirketimiz tarafÝndan
Sosyal Sigortalar KurumuÕna ve Üßsizlik SigortasÝÕna aßaÛÝda grlen ve
yÝllar bazÝnda artÝß gsteren miktarlarda demeler yapÝlmÝßtÝr. SSK
demelerindeki artÝß, yÝllar bazÝnda alÝßan sayÝlarÝmÝzÝn artmasÝndan
ve sigorta primine esas kazan tutarlarÝnÝn yine yÝllar bazÝnda artmasÝndan
kaynaklanmaktadÝr.

denen Vergi
(000 TL)

2005

2006

2007

2008

2009

Bilim

15.459

19.720

20.620

18.518

23.265

denen SSK
(000 TL)

2005

2006

2007

2008

2009

Bilim

7.529

9.496

11.532

11.796

11.401

Bilim Gebze

Bilim erkezky
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Ar-Ge alÝßmalarÝmÝz
Kurulußumuz, ulusal ve uluslararasÝ saÛlÝk sektrnn ayrÝlmaz parasÝ olan
planlÝ araßtÝrma - gelißtirme alÝßmalarÝ ve stratejilerini kurulußundan itibaren
ortaya koymußtur. Bu belirlenen stratejilerden hareketle, iyi organize olmuß,
toplum ihtiyalarÝna cevap verebilecek, teknik yaklaßÝmlarÝ ortaya koyabilecek,
istikrarlÝ bir ynetim anlayÝßÝ ve bilimsel ÝkÝß mantÝÛÝna sahip, ißbirliki,
aÛdaß, zendirici bir araßtÝrma - gelißtirme ortamÝ yaratÝlmÝßtÝr. Bu anlayÝßla
srekli gelißmekte olan Bilim Üla ruhsatÝna sahip olduÛu 150Õden fazla
rnn % 90ÕÝnÝ Ar-Ge laboratuvarlarÝnda gelißtirmißtir. Bu aÝdan
deÛerlendirildiÛinde firmamÝz ulusal ila pazarÝnda zgn ila satÝßlarÝnda
en byk yerli eßdeÛer ila reticisidir. Bu konumumuzu koruyabilmek iin
Ar-Ge alÝßmalarÝna giderek yksek bir seyirde odaklanarak devam etmekteyiz.
Cumhuriyetimizin kurulußunun 100. yÝlÝ 2023 yÝlÝna kadar teknoloji alanÝnda
lkemizde yapÝlmasÝ gerekenleri belirleyerek ynetimlere, sanayiye ve bilim
insanlarÝna ufuk izebilecek ve ulaßÝlabilecek hedefleri ortaya koyan ulusal
bir yol haritasÝ belirledik. T.C. Sanayi BakanlÝÛÝ TrkiyeÕdeki Ar-Ge faaliyetlerine
hÝz ve nitelik kazandÝrmak amacÝ ile 50 kißinin zerinde bulunan Ar-Ge
blmlerine uluslararasÝ standartlarda Ar-Ge faaliyetleri yrttkleri takdirde
belirli bir inceleme ve denetleme sreci sonunda ÒAr-Ge MerkeziÓ nvanÝnÝ
vermektedir. Bu belirlenen ulusal politikalar doÛrultusunda ißletmemiz orta
ve uzun vadede hedef ve stratejilerini belirlemiß ve Ar-Ge Merkezi SertifikasÝ
almaya hak kazanmÝßtÝr.
Bilim Üla Ar-Ge MerkeziÕmiz ileri teknolojiye sahip 220 adet makine,
cihaz ve ekipmanla donatÝlmÝßtÝr. Ar-Ge ekibimiz, 2009 yÝlÝ itibariyle bilimsel
yetkinlikte 110 bilim insanÝndan olußmaktadÝr.
Ar-Ge MerkeziÕmiz; analitik gelißtirme
laboratuvarlarÝ (enstrmantal analiz, yaß kimya),
formlasyon laboratuvarÝ, pilot retim alanÝ,
ktphane, toplantÝ ve sosyal kullanÝm alanlarÝna
sahiptir. Ar-Ge MerkeziÕmiz aßamalÝ olarak
gerekleßtirilecek planlÝ araßtÝrma-gelißtirme
faaliyetlerini srdrebilecek bilimsel yetkinliÛe
sahip farmastik kimya uzmanlarÝ, farmastik
teknoloji uzmanlarÝ, patent vekilleri,
farmakologlar, analitik kimya uzmanlarÝ, uzman
tekniker ve teknisyenlerle birlikte faaliyetlerine
aralÝksÝz devam ederek ulusal kalkÝnmamÝzdaki
katkÝlarÝnÝ arttÝrmaktadÝr.
Ar-Ge MerkeziÕmizde patent tarama ve
deÛerlendirme, etken madde deÛerlendirme,
analiz ve onay alÝßmalarÝ, formlasyon ve
analitik metot gelißtirme, laboratuvar ve pilot
lekte retimler, proses ve analitik metot
validasyonlarÝ, klinik alÝßmalar, rn iyileßtirme, yeni rn stabilite, ruhsat
dosyalarÝnÝn CTD formatÝnda hazÝrlanmasÝ alÝßmalarÝ QbD (Quality by
Design) anlayÝßÝ ile yrtlmektedir.
zgn alÝßmalar ile ulaßÝlacak rnlerin mikro ekonomik katkÝlarÝ uzun sreli
ve belirgin deÛerlere sahip olmakla birlikte, ortaya konulacak araßtÝrmagelißtirme ve teknoloji tabanlÝ alÝßmalarÝmÝzÝn bilimsel ve ekonomik olarak
dÝßsal teknoloji baÛÝmlÝlÝÛÝmÝzÝn hÝzla azaltmasÝ ve yaratacaÛÝ makro ekonomik
katma deÛer milli firma olarak esas ve tek hedefimizdir.

Srdrlebilir kalkÝnmaya, evreye ve gelecek nesillere saygÝ ilkemiz
gereÛince 2009 yÝlÝnda organik solventlerin retim proseslerinden ÝkartÝlmasÝ
amacÝyla yapÝlan alÝßmalarda yÝllÝk 71 ton organik solvent sarfiyatÝnÝn nne
geilmißtir. Bylece pek ok aÝdan evreye ve insana zararlÝ olabilecek
bu solventler kullanÝlmadan retim yapÝlabilir hale getirilmißtir.
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rn gelißtirme faaliyetlerimizin etkinleßtirilmesi amacÝ ile uluslararasÝ ila
reticileri ve bilimsel araßtÝrma kurumlarÝ ile ortak Ar-Ge projeleri
olußturulmußtur. Bu ortak olußumlarÝmÝzda zellikle patent sahibi ißletmeler
ile Ar-Ge alÝßmalarÝ yapÝlmaktadÝr. Bu alÝßmalarÝmÝzÝn toplam alÝßÝlan
projeler iindeki oranÝ % 4Õtr.
Üßletmemiz bnyesinde zgn alÝßmalar ile ortaya konulan yeni rne
ulaßma alÝßmalarÝ srdrlmektedir. ÜßbirliÛi yapÝlan AB yesi lke firmalarÝyla
yapÝlan ißbirlikleri ile regle pazarlara girißte destek saÛlanmõßtõr. Bununla
beraber Ar-Ge mantÝÛÝnÝn yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝ ve yeni bilgi birikimlerinin
arttÝrÝlmasÝ ile iinde bulunulan sektr Ar-Ge sre dinamiklerinin
hÝzlandÝrÝlmasÝna nemli katkÝ saÛlamaktadÝr.
Bu kapsamda gelißtirme alÝßmalarÝ Ar-Ge laboratuvarlarÝnda yapÝlan
rnlerimizin AB lkelerinde ruhsatlandÝrma sreleri ile devam etmektedir.
HalihazÝrda ihracat yaptÝÛÝmÝz 42 lkeye sattÝÛÝmÝz rnler de firmamÝza
zgn rnlerdir.
TrkiyeÕde Ar-Ge harcamalarÝnÝn GSYÜHÕye oranÝ 2002 yÝlÝnda %0,53 iken
2007Õde %0,71Õe ykselmißtir. Bu oranla lkemiz dnyada 35. sÝrada
bulunmaktadÝr. Bu oran Avrupa BirliÛiÕnde %1,76ÕdÝr. Bilim Üla olarak satÝß
hedefimizdeki artÝßlarÝn temel ÝkÝß noktasÝ, teknoloji tabanlÝ Ar-Ge alÝßmalarÝna
aÛÝrlÝk verilmesinden ve ayrÝlan btenin deÛersel artÝßÝndan hareketle, halen
% 2,5 mertebesinde olan Ar-Ge giderlerimizin, oransal artÝß ile 2010 yÝlÝnda
% 3,0 mertebesine ulaßmasÝnõ hedeflenmekteyiz.
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TBÜTAK Projeleri
TBÜTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek ProgramlarÝ BaßkanlÝÛÝ (TEYDEB),
teknolojinin toplumsal faydaya dnßme srecini hÝzlandÝrmak amacÝyla,
lkemiz sanayi kurulußlarÝnÝn araßtÝrma-teknoloji gelißtirme ve yenilik
faaliyetlerini desteklemek amacÝyla kurulmußtur. Bylelikle, lkemiz
kurulußlarÝnÝn araßtÝrma-teknoloji gelißtirme yeteneÛinin, yenilikilik kltrnn
ve rekabet gcnn arttÝrÝlmasÝ hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen
hedefler doÛrultusunda, destek programlarÝ tasarlamakta ve yrtmektedir.
TEYDEB ile birlikte ßimdiye kadar altÝ proje tamamlamÝß olup halen drt
projenin de gelißtirme alÝßmalarÝna devam etmekteyiz. On projeyle,15 milyon
Amerikan DolarÝÕnÝn zerinde Ar-Ge hacmi yaratÝlmÝßtÝr.

Fikri ve SÝnai Mlkiyet HaklarÝ
Fikri ve SÝnai Mlkiyet HaklarÝÕnÝn en nemli unsurlarÝndan biri olan patentler,
firmalar veya bireyler tarafÝndan gelißtirilen bulußlara, yasal anlamda koruma
saÛlayan aralardÝr. Buluß yapma faaliyetini zendirmek, bulußlarÝn sanayiye
uygulanmasÝ ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerekleßtirilmesini
saÛlamak iin bulußlara patent veya faydalÝ model belgesi vererek korunmasÝ
lkemizde 551 sayÝlÝ Patent HaklarÝnÝn KorunmasÝ HakkÝnda Kanun Hkmnde
Kararname ile tescil edilerek koruma altÝna alÝnmÝßtÝr.
Bu kurallar erevesinde deÛerlerimize baÛlÝ
kalarak, kanunlarla koruma altÝna alÝnmÝß sÝnai
mlkiyet haklarÝna saygÝlÝ bir ßekilde hareket
etmekteyiz.
ÜlalarÝn TrkiyeÕde ve yurtdÝßÝnda pazara
Ýkabilmesi iin patent deÛerlendirmeleri
yaparak, patent ihlali olmayacak ßekilde
rnlerin pazara verilmesini saÛlamakta ve
gerekli ißlemlerin, yasal prosedrlerin takibini
yapmaktayÝz.
Ar-Ge alÝßmalarÝ kapsamÝnda yeni gelißtirilen
fikirler doÛrultusunda yeni patent baßvurularÝnÝ
yapÝp durumlarÝnÝ takip etmekteyiz.
AraßtÝrmalarÝmÝzda Trk Patent Enstits ve
niversiteler ile ißbirliÛi yaparak etik ilkeler
doÛrultusunda alÝßmalarÝmÝzÝ srdrmekteyiz.
Yeni bulußlarÝn ortaya ÝkmasÝ iin bilgi ve
teknolojinin srekli yenilenmesi/gelißtirilmesi ve
paylaßÝlmasÝ gerekmektedir. Bunu saÛlamanÝn en nemli adÝmlarÝndan biri
patenttir. Patent dokmanlarÝ araßtÝrma-gelißtirme alÝßmalarÝnÝn yazÝlÝ rnleri
olup patent korumasÝ ngrlen endstriyel rn ya da yntemlerin teknolojisini
tanÝmlayan, ayrÝntÝlÝ olarak aÝklayan ve Ar-Ge alÝßmalarÝnÝn lt olan
dokmanlardÝr. Kurumumuz patentin nemini kavramÝß olup bunun ilk adÝmÝ
olarak da bnyesinde patent blm olußturmußtur. DiÛer fikri ve sÝnai
haklarla ile ilgili olarak da dÝßarÝdan destek alÝnmaktadÝr.
Yeni bilgiler reten bir firma olarak rettiÛimiz bilgi birikimini korumak iin
formlasyon gelißtirmeye dayalÝ patent baßvuru ißlemleri yapmaktayÝz.
Üß ortaÛÝ olarak birlikte alÝßtÝÛÝmÝz kurulußlarÝn da fikri ve sÝnai mlkiyet
haklarÝnÝ gzetiriz.
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Yasalara Uygunluk ve Adil Rekabet
Devletimiz tarafÝndan belirlenmiß tm yasal zorunluluklarÝmÝzÝ eksiksiz olarak
yerine getirir ve bu konuda aÝk biimde taahhtte bulunuruz.
Bilim Üla olarak vergilerimizi tam ve zamanÝnda deyerek lke ekonomisine
katkÝda bulunuruz.
ÜlalarÝn TrkiyeÕde ve birok lkede pazara
verilebilmesi iin ncelikle ruhsatlandÝrÝlmasÝ
ve sonrasÝnda istenirse geri deme sistemine
dahil edilmesi gerekmektedir.
Bu noktada TrkiyeÕde ilalarÝn
ruhsatlandÝrÝlmasÝ konusunda resmi otorite
SaÛlÝk BakanlÝÛÝÕna baÛlÝ Üla ve EczacÝlÝk
MdrlÛ (ÜEGM)Õdr.
ÜlalarÝn geri denmesi ile ilgili kurum alÝßma
ve Sosyal Gvenlik BakanlÝÛÝÕna baÛlÝ Sosyal
Gvenlik KurumuÕdur.
Trkiye ve yurtdÝßÝnda tm rnlerimizi ilgili
yasa ve ynetmeliklere uygun olarak
ruhsatlandÝrÝr, ruhsatlandÝrma sonrasÝ gerekli
takiplerini yaparÝz.
Gerek niversiteler, devlet hastaneleri, saÛlÝk
ocaklarÝ gibi tm resmi saÛlÝk kurumlarÝ, zel
saÛlÝk kurumlarÝ ve eczaneler ile olan ilißkilerimizi gerekse bu nitelerde
veya serbest olarak alÝßan doktor, diß hekimi ve eczacÝ gibi saÛlÝk mesleÛi
mensuplarÝ ile ilißkilerimizi, hem SaÛlÝk BakanlÝÛÝÕnÝn hem de yesi olduÛumuz
ÜEÜSÕin beßeri tÝbbi rnlerin tanÝtÝm faaliyetlerini dzenleyen ynetmelikleri
erevesinde ve etik ilkeler doÛrultusunda yrtrz.
Tm kamu kurum ve kurulußlarÝ ile kanun, kararname, ynetmelik, teblig vb.
gibi mevzuatlara uyum erevesinde, tm paydaßlarÝmÝzÝn beklentilerini de
gz nne alarak, yasal sorumluluklarÝmÝzÝ eksiksiz ve sresi iinde yerine
getirmekte, karßÝlÝklÝ diyalog ve iletißim ortamlarÝnda, firma misyon, vizyon
ve deÛerlerine uygun olarak ynetmekteyiz.
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evreyi Korumak ve DoÛal KaynaklarÝn
KullanÝmÝnÝ Azaltmak
evre Ynetimimiz
Faaliyetlerimizi, ekolojik evrenin korunmasÝ amacÝyla tasarÝmdan baßlayarak, satÝnalma,
retim, rnn piyasaya verilmesi ve piyasaya verilen rnlerin ambalaj atÝklarÝnÝn geri
kazanÝlmasÝ sreleri boyunca, evre boyutu ve evresel etkileri ile birlikte ele alÝr, doÛal
kaynaklarÝn korunmasÝ gzetecek ßekilde yrtrz. Bu baÛlamda evresel etkisi dßk
olan malzemeleri kullanmaya zen gsteririz. Ekolojik evrenin korunmasÝ iin kurumumuz
iinde evre konulu rutin eÛitimler dzenler, dzenli bilgilendirme yaparÝz.
evre Ynetim SistemiÕmizi, Bilim Üla evre PolitikasÝ ve BED Òevre-Boyut-Etki
DeÛerlendirmesiÓ temelinde ve ISO 14001 standartlarÝnÝ da ieren EYS Entegre
Ynetim Sistemi doÛrultusunda yapÝlandÝrmÝß bulunuyoruz. BED kapsamÝnda
faaliyetlerimizin evre boyutunu ve evresel etkilerini deÛerlendirmekte, belirlenen
evresel etkilerin en aza indirilmesi veya kontrol altÝnda tutulabilmesi iin YÝllÝk evre
Ynetimi Faaliyet PlanÝ ve Ynetim ProgramÝ olußturmaktayÝz.
BEDÕden Ýkan nemli evresel etkilerin kontrol altÝnda tutulmasÝ amacÝyla prosedr
ve talimatlar olußturmuß bulunuyoruz. Bunlardan ÒAtÝk Ynetimi ProsedrÓ ve ÒEnerji
Ynetimi ProsedrÓn, ekolojik evrenin srdrlebilirliÛi kapsamÝnda yrtlen
faaliyetlerde rehber almaktayÝz. YayÝlÝm ve uygulama etkinliÛini, son yapÝlan BED
sonularÝ, i ve dÝß denetim bulgularÝ, vaka raporlamalarÝ ve alÝßanlarÝn geri bildirimleri
doÛrultusunda deÛerlendirir ve gzden geiririz.
Faaliyetlerimizin ve rnlerimizin evre boyutlarÝnÝ ve evresel etkilerini yasal ve yerel
gereklilikleri, her bir prosesin girdi ve ÝktÝlarÝnÝ, rutin ve rutin dÝßÝ ißletme ßartlarÝnÝ
ve acil durumlarÝ ÜSO14001 alÝßma takÝmlarÝmÝzla deÛerlendirerek tanÝmlamaktayÝz.
evre boyutlarÝnÝ, her sene normal ißletme ßartlarÝnda bir deÛißiklik olmasa dahi,
mevzuatlardaki deÛißiklikleri, i ve dÝß denetim bulgularÝnÝ, dzeltici ve nleyici
faaliyetleri, alÝßanlar, ißbirlikleri ve tedarikilerden gelen geri bildirimleri dikkate
alarak fonksiyonlar bazÝnda deÛerlendirmekte, gzden geirmekteyiz. Ümha kararÝ
alÝnmÝß rnlerimizin atÝk olarak imhasÝnÝ, ÒRed ve Ümha ProsedrÓmz kapsamÝnda
gerekleßtirmekteyiz.

rnek BED
EVRE BOYUT VE ETKÜ DEÚERLENDÜRME FORMU
ALAN: LÜKÜT VE POMAD RETÜM

FAALÜYET TARÜHÜ:

TEMEL FAALÜYET: RETÜM

FAALÜYET NO:
HAZIRLAYAN

BÜRÜM Y NETÜCÜSÜ

Y NETÜM TEMSÜLCÜSÜ / YARDIMCISI
Cengizhan NAS / Blent EROL

Adnan KAYABAÞLI

Ayhan DEMÜREL / Adnan KAYABAÞLI

evresel Etki Kriterleri
Boyut
No

1

Alt Faaliyet

Temizlik Projesi

Boyut

AtÝk Su

Etki

Toprak ve su kirliliÛi

A B C D

4

1

1

1

E

1

F

2

Toplam
Etki
PuanÝ

24

nem
Derecesi

IV

Mevcut
nlemler /
Mevcut
Ülgili
Prosedr

Yasal KÝsÝtlar

Atõk Ynetimi Genel
Esaslarõna Ülißkin
Ynetmelik Tehlikeli
Atõklarõn Kontrol
Atõk Ynetmi YnetmeliÛi
Prosedr
Su KirliliÛi Kontrol
YnetmeliÛi

Toprak KirliliÛinin
Kontrol YnetmeliÛi

2

Temizlik Projesi

Su KullanÝmÝ

DoÛal kaynaklarÝn
AzalmasÝ / Tkenmesi

4

2

3

1

1

1

24

IV

Atõk Ynetmi Atõk Ynetimi Genel
Prosedr
Esaslarõna Ülißkin
Ynetmelik

3

Temizlik Projesi

Deterjan Ambalaj AtÝklarÝ

Toprak ve su kirliliÛi

3

2

2

1

1

2
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IV

Atõk Ynetmi Tehlikeli Atõklarõn
Prosedr
Kontrol YnetmeliÛi

4

Temizlik Projesi

Kontamine AtÝklar

Toprak ve su kirliliÛi

4

2

2

1

1

2

40

IV

Atõk Ynetmi Tehlikeli Atõklarõn
Kontrol YnetmeliÛi
Prosedr

5

Temizlik Projesi

rn atÝklarÝ (Makine/ Kazan yÝkama)

Toprak ve su kirliliÛi

4

2

2

1

1

2

40

IV

Atõk Ynetmi Tehlikeli Atõklarõn
Prosedr
Kontrol YnetmeliÛi

6

Likid ve Pomad
retim

Kontamine Bez

Toprak ve su kirliliÛi

4

2

2

1

1

2

40

IV

Atõk Ynetmi Tehlikeli Atõklarõn
Prosedr
Kontrol YnetmeliÛi

Yasal dzenlemelerin takibini ÒÜß SaÛlÝÛÝ - GvenliÛi, evre MevzuatlarÝ ve DiÛer
Gerekliliklere Uyumun Üzlenmesi ProsedrÓ doÛrultusunda, prosedrn
ekinde verilen ÒUyum DeÛerlendirme TablosuÓnu temel alarak yaparÝz.
Yasal onay, izin ve ruhsat belgelerini aynÝ prosedr kapsamÝnda, prosedrn
ekinde verilen izinler ve onaylar takip tablosunu temel alarak yÝlda en az bir kez
deÛerlendirir, gzden geiririz. Yasal olarak evre MevzuatÝ kapsamÝnda
herhangi bir ceza veya uyarÝ almadÝk.
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DF / F
AÝlacaksa
Faaliyet

DF /
F
No

evre PolitikamÝz
¥

Kurulußumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan evre boyutlarÝnÝn, evre
ve insan saÛlÝÛÝ zerindeki olasÝ nemli etkilerini kontrol altÝnda tutar ve
en aza indirmek iin uygun teknolojileri kullanÝrÝz.

¥

Üla retim sektrnn gerektirdiÛi SaÛlÝk BakanlÝÛÝ yasa ve ynetmelikleri
ile gncel GMP (Üyi retim UygulamalarÝ) kurallarÝnÝn yanÝsÝra, evre
MevzuatÝ ve yerel gerekliliklere uyumu saÛlarÝz.

¥

Srdrlebilir bir evre iin hammadde fire oranlarÝnÝn azaltÝlmasÝnÝ,
enerjinin etkin kullanÝlmasÝnÝ, atÝklarÝn en dßk seviyeye indirilmesini
ve geri dnßmn desteklenmesini esas alÝrÝz.

¥

Kurulußumuz ve alt ißverenlerimizin alÝßanlarÝnÝ evrenin korunmasÝ
konusunda bilinlendirmek amacÝyla eÛitim faaliyetleri dzenleriz.
Tedarikilerimizi ve fason retim yaptÝrdÝÛÝmÝz kurulußlarÝ evre etkisi
aÝsÝndan deÛerlendirir ve kontrol ederiz.

¥

ISO 14001 evre Ynetim SistemiÕnin devamlÝlÝÛÝnÝ saÛlar, periyodik
belirlenen hedefler ve gzden geirmelerle srekli iyileßtirir ve bu sayede,
evre kirliliÛini nlemeyi taahht ederiz.

evre PolitikasÝÕnÝ, kurum genelinde ve paydaßlarÝmÝzla firma iinde genel
kullanÝma aÝk yerlerde, web adresimizde, Bilim Portalde, yÝllÝk i eÛitimlerde,
yazÝlÝ dokmanlar gibi benzeri aralarla paylaßmaktayÝz.
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evre Ynetimi Kurulu
evre Ynetimi Kurulu, departman mdrlerimiz ve yneticilerimizden olußur.
YÝlda drt kez toplanarak, aßaÛÝdaki gndemle deÛerlendirme ve gzden
geirme yapar;
¥

evre PolitikasÝ

¥

evre Ynetim ProgramÝ ve evre Hedefleri

¥

Ü ve dÝß denetim bulgularÝ, evre ile ilgili dzeltici ve nleyici faaliyetler

¥

Üyileßtirme PlanlarÝ

evre Ynetim ProgramÝ ve 2010 Hedefleri
Hedef
retilen kutu baßÝna, ißletmeden
Ýkan toplam tehlikeli atÝk
miktarÝnÝ 0,9 g'Ýn altÝna
ekmek*

Faaliyetler

Ülgili evre Boyutu
Tehlikeli AtÝk

Tehlike sÝnÝfÝnda olmayan kimyasallara ait ambalajlarÝn sÝnÝflandÝrÝlarak
Tehlikeli AtÝk sÝnÝfÝndan geri dnßtrlebilir atÝk olarak kaynaÛÝnda
ayÝrmak
Tehlikeli atÝk kapsamÝnda deÛerlendirilen ancak tehlikeli atÝk olmayan,
sorbitol, nißasta, ßeker vb. atÝklarÝn analiz edilmek ßartÝyla endstriyel
atÝk statsnde deÛerlendirmek
Kimyasal dknt saÝntÝlarÝn risk haritasÝnÝ Ýkartmak Bu alanlara
Kimyasal dknt saÝntÝ aralarÝ temin etmek Kimyasal dklme tatbikatÝ
gerekleßtirmek
Yeni ekipmanlarda; daha kÝsa srede daha fazla analiz yapan ve daha
az solvent kullanan "UPLC" ve "KÝsa Kolon" kullanÝmÝna gemek ve yeni
rnlerde bu ekipmanlar iin analiz yntemi belirlemek

DoÛal KaynaklarÝn
KullanÝmÝ

Solvent KullanÝmÝnda 2009 yÝlÝna oranla %50 oranÝnda az kullanmak

retimdeki fire miktarÝnÝ %1,31
oranÝna indirmek

Tehlikeli AtÝk

Kalite Üyileßtirme Projeleri ve Kalite emberleri Projelerinin OlußturulmasÝ

retilen kutu baßÝna elektrik
enerjisi tketimini 0,1590 kWh'e
indirmek

DoÛal KaynaklarÝn
KullanÝmÝ

Enerji Kurulu kapsamÝnda enerji verimliliÛi alÝßmalarÝna devam etmek
GOSB alÝßma TakÝmÝnÝn aldÝÛÝ kararlarÝn uygulanmasÝnÝ saÛlamak

2010 YÝlÝ 3Q da devreye
alÝnmasÝ planlanan GOSB
merkezi arÝtma sistemine
doÛrudan deßarj iin gerekli
dzenlemeleri yapmak

Su KirliliÛi

-Terfi pompasÝnÝn verimli alÝßmasÝnÝ saÛlamak amacÝyla bekletme
havuzlarÝ girißlerine kaba elek monte etmek
-Betonarme bekletme havuzlarÝna mixer entegre ederek atÝÛÝn suya
homejen olarak daÛÝlÝmÝnÝ saÛlamak
-Giriß tanklarÝ ncesine yaÛ ve vazelin seperatr monte etmek

Üßletmelerdeki alÝßanlarÝmÝza
ISO 14001 evre Ynetim
Sistemi hakkÝnda en az
4 saat/yÝl eÛitim vermek

DoÛal KaynaklarÝn
KullanÝmÝ

"Bilim Üla Toplum Gnllleri" ve "Kat Kat DeÛer Kat projelerindeki
"Gelecek Nesillere SaygÝlÝ Olmak" deÛerinin altÝnda srdrlebilir bir
evre iin alÝßmalara devem etmek (Tohumlar Fidana Fidanlar AÛaca
ve DoÛaya Hayat Ver)
GOSB iinde faaliyet gsteren Meslek Lisesi Ûrencilerine "Srdrlebilir
Bir evre Üin Birey Olarak Neler YapÝlmalÝ" konulu bilinlendirme
seminerleri vermek
Bilim Üla Trkiye apÝndaki tm Pazarlama alÝßanlarÝna yÝlda kißi baßÝna
en az 1 saat evre konulu bilgilendirme yapmak
evre Kanuna uyum kapsamÝnda evre Grevlisi eÛitimine katÝlmak
evre Faaliyetlerinin ynetimi iin "SAP evre Modlnn" ara olarak
kullanÝmÝ saÛlamak

* Kutu baßÝna tehlikeli atÝk miktarÝ iin sektrel kÝyaslama verisi 1,8 gr/kutudur.
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evre alÝßma TakÝmlarÝ
evre alÝßma TakÝmlarÝ, departman mdrlklerimiz tarafÝndan belirlenen
yneticilerimiz ve uzmanlarÝmÝzdan olußur. EYS kapsamÝnda evre boyutlarÝnÝn
ve etkilerinin her yÝl gzden geirilmesi, prosedr ve talimatlarÝnÝn uygulamadan
elde edilen tecrbe ve gncel mevzuat doÛrultusunda gzden geirilmesi,
yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝ ve uygulama etkinliÛinin artÝrÝlmasÝ, grevli olduklarÝ
alanlarda atÝk ynetiminin saÛlanmasÝ, evre bildirimlerinin deÛerlendirilmesi
ve iyileßtirmeye aÝk alanlar iin faaliyet planlanmasÝ ve yrtlmesi konularÝnda
ayda bir veya gerekli olan durumlarda daha sÝk olarak toplanÝr.

Enerji Ynetimi Kurulu
Bilim Üla ißletmelerimizde enerjinin temini, daÛÝtÝmÝ ve etkin olarak tketiminden
sorumlu birimlerimizin temsilcileri ve Enerji YneticiÕmizden olußur. Kurulumuz
yÝlda drt kez toplanarak, enerji kaynaklarÝ ve altyapÝsÝnÝn kurulußumuzun
politika ve stratejisini destekleyecek ßekilde, verimli ve etkin kullanÝmÝnÝ
saÛlayacak tasarruf ve gelißim projelerini tanÝmlar, uygulama onayÝ alan
projelerinin ilerleme durumunu ve kutu baßÝna spesifik enerji tketimlerini
deÛerlendirir ve gzden geirir.

evre Bilincini Ülgili
Paydaßlar Nezdinde ArtÝrmak
Bilim Üla Toplum Gnllleri atÝsÝ altÝnda evre bilincini artÝran ve paydaßlar
arasÝnda da yaygÝnlaßtÝran projeler yrtmekteyiz. rneÛin; ÒTohumlar Fidana
Fidanlar AÛacaÓ ve ÒKat Kat DeÛer KatÓ projesinde ilk 4 arasÝnda yer alan
ÒDoÛaya Hayat VerÓ projeleri. AyrÝca evre bilincinin artÝrÝlmasÝna ve
korunmasÝna ynelik alÝßanlarÝmÝz ve ailelerine her yÝl doÛum gnlerinde
sivil toplum kurulußlarÝ ile ißbirliÛi iinde fidan dikilmesini saÛlamaktayÝz.
te yandan, yesi olduÛumuz Üla Endstrisi Üßverenler SendikasÝ ve Organize
Sanayi BlgeleriÕndeki kurum ve kurulußlarla birlikte olußturulan evre ve
Enerji alÝßma TakÝmlarÝ ile yalnÝz verimlilik projelerini deÛil, aynÝ zamanda
srdrlebilirlik temasÝ kapsamÝnda geri kazanÝlabilir enerjilerden faydalanma
ve evre bilincinin gelißtirilmesi imkanlarÝnÝ deÛerlendirmekteyiz.
YÝllÝk denetim planÝ kapsamÝnda, ißbirliÛi iinde olduÛumuz firmalara ziyaretler
dzenlenmekte, ISO 14001 standartlarÝna gre faaliyetlerin uygunluÛunu
deÛerlendirmekteyiz. Bu ziyaretlerde, evre bilincinin yaygÝnlaßmasÝ ve
gelißtirilmesi iin bilgi ve tecrbelerimizi ißbirliklerimizle paylaßmaktayÝz.
ÜßbirliÛi yaptÝÛÝmÝz kurulußlarÝ ISO 14001 evre Ynetim SistemiÕne sahip
olmasÝnÝ teßvik ediyor ve seimlerimiz de buna zen gsteriyoruz. AlmÝß
olduÛumuz evre dlleri, yaklaßÝmlarÝmÝzÝ ve toplum ve diÛer paydaßlarÝmÝzÝn
nezdinde etkinlimizin bir gstergesi olarak deÛerlendirmekteyiz.
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Enerji Tketimlerini Azaltmak
Kurulußumuzda evre PolitikamÝz doÛrultusunda doÛal kaynaklarÝn kullanÝmÝnÝ
azaltmak amacÝyla sistematik faaliyetler yrtmekteyiz. Her ay (APG) Ana
Performans Gstergeleri kapsamÝnda kutu baßÝna elektrik, doÛalgaz ve su
tketimleri izlemekteyiz. Tm alÝßmalarÝmÝzÝ evreyi korumak ve doÛal
kaynak kullanÝmÝnÝ azaltmak stratejimize uygun olarak kutu baßÝna doÛal
kaynak kullanÝmÝmÝzÝ azaltacak ßekilde yrtrz. Bunun sonucunda, yÝllar
bazÝnda doÛal kaynaklarÝn (elektrik, doÛalgaz ve su) kullanÝmÝnÝn azaltÝldÝÛÝ
bir trend elde ettik. 2008 yÝlÝnda, AyazaÛa TesisiÕnde gerekleßtirdiÛimiz
retim aktivitelerimizi, 5,5 kat daha byk bir alanda faaliyet gsteren Gebze
TesisiÕmize transfer ettik. Gebze tesisi ile birlikte byyen retim ve faaliyet
alanlarÝ nedeni ile 2008 yÝlÝ doÛal kaynak kullanÝmÝ 2007 yÝlÝ gerekleßmelerinin
zerinde olmußtur. Uygulamaya aldÝÛÝmÝz enerji tasarrufu projeleri ile 2009
yÝlÝ gerekleßmesi 2008 yÝlÝ sonularÝnÝn altÝndadÝr. Bu azalan trende uygun
olarak 2010 yÝlÝ doÛal kaynak kullanÝmÝ hedefleri 2009 yÝlÝ gerekleßmelerinin
altÝnda belirlenmißtir. Kuruluß olarak, yesi olduÛumuz Organize Sanayi
Blgesi Enerji ve evre alÝßma TakÝmlarÝ kapsamÝnda yenilenebilir enerji
kaynaklarÝnÝn deÛerlendirilmesi ve kullanÝmÝ ile ilgili yrtlen faaliyetlere
destek vermekteyiz. evre koruma ve enerji tketimlerindeki artÝßlarÝn
azaltÝlmasÝ amacÝyla son 5 yÝlda yaptÝÛÝmÝz yatÝrÝmlarÝmÝzÝn tutarÝ 2 milyon
EuroÕdur.
AßaÛÝdaki tablolar, evresel uygulamalarÝmÝzÝn ve 2010 hedeflerinin detaylarÝnÝ
iletmektedir.
Kutu BaßÝna Elektrik Tketimi
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2005

2006

2007

Gerekleßen
kwh / Kutu

2008

2009

2010

Hedef

2005
0.0890

2006
0.0829

2007
0.0833

2008
0.1683

2009
0.1664

2010

Gerekleßen
Hedef

0.0960

0.0845

0.0819

0.1987

0.1835

0.1590

2008

2009

2010

Kutu BaßÝna DoÛalgaz Tketimi
0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
2005

2006

Gerekleßen

Hedef

2005
0.0085

2006
0.0081

2007
0.0077

2008
0.0146

2009
0.0144

2010

Gerekleßen
Hedef

0.0101

0.0085

0.0079

0.0162

0.0145

0.0140

m3 / Kutu
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AtÝk MiktarÝnÝ Azaltmak
evre ve Orman BakanlÝÛÝ tarafÝndan yayÝnlanmÝß mevzuat ve diÛer gereklilikler
referans alÝnarak hazÝrlanan ÒAtÝk YnetimiÓ prosedr, tm atÝklarÝn kaynaÛÝnda
ayrÝlmasÝ, depolanmasÝ, taßÝnmasÝ, bertarafÝ veya geri dnßm ile ilgili sreleri
ve gereklilikleri tanÝmlar, prosedr kapsamÝnda tanÝmlanan sistematiÛin
uygulama etkinliÛi aßaÛÝda Òkutu baßÝna atÝk miktarÝÓ gstergesi ile takip ederiz.
retim sreci boyunca olußan tehlikeli atÝklarÝmÝzÝn evreye etkilerini srekli olarak
izler ve kontrol ederiz. Planlanan iyileßtirme alÝßmalarÝmÝzÝn uygulamasÝ ile her bir
kutu rn dolayÝsÝ ile olußan tehlikeli atÝk miktarÝmÝzÝn yÝllÝk hedeflerimize uygun
gerekleßmesini saÛlarÝz. Tehlikeli atÝk miktarÝnÝn azaltÝlmasÝ iin geri dnßtrlebilecek
atÝklarmÝzÝ artÝrÝrÝz ve alÝßanlarÝmÝza eÛitim vererek farklÝ atÝk trlerininin kaynaÛÝnda
ayrÝßtÝrÝlmasÝnÝ saÛlarÝz. Gebze transferi nedeni ile yapÝlacak rn transferi alÝßmalarÝnÝ
gz nnde bulundurarak, 2008 yÝlÝ hedefi 2007 yÝlÝ gerekleßmesinin zerinde
belirledik. 2008 yÝlÝnda tm rnlerin transfer alÝßmalarÝnÝn baßarÝlÝ bir ßekilde
tamamlanmasÝ sonucu, 2009 yÝlÝ kutu baßÝna tehlikeli atÝk miktarÝnÝ 2008 yÝlÝna gre
anlamlÝ miktarda dßrdk. 2010 yÝlÝ hedefini de bu azalan trende uygun olarak 2009
yÝlÝ gerekleßmesinin altÝnda belirledik.
AtÝk miktarÝmÝzÝn artmamasÝ ve atÝklarÝmÝzÝn kaynaÛÝnda azaltÝlmasÝ amacÝyla performans
gstergesi olarak Fire OranlarÝÕnÝ takip etmekteyiz. Kalite Üyileßtirme Projesi (KÜP) ve
Kalite emberi (K) alÝßmalarÝyla birlikte fire oranlarÝnÝ azaltmaktayÝz.
AtÝklarÝmÝzÝn kaynaÛÝnda azaltÝlmasÝ ve doÛal kaynaklarÝn korunmasÝ alÝßmalarÝna
destek olarak ißletmelerimizdeki alÝßanlarÝmÝza yÝlda en az 4 saat evre konulu
eÛitim verir, atÝklarÝn azaltÝlmasÝ bilincini yaygÝnlaßtÝrarak srekliliÛini saÛlarÝz. Kuruluß
ii eÛitimlerimize ilave olarak, sosyal sorumluluk kapsamÝnda ilkÛretim Ûrencilerinin
evre konusunda bilinlendirmesi iin STK, vakÝf gibi evre konulu faaliyet gsteren
kurulußlarla ißbirliÛi ierisinde projeler yrtmekteyiz.
Üßletmelerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanan atÝk sularÝ, endstriyel ve evsel atÝk
su arÝtma tesislerimizde arÝttÝktan sonra, su kirliliÛi kontrol ynetmeliÛinde belirtilen
limit deÛerlerin altÝnda alÝcÝ ortamlara veririz. AtÝk su ykn ve atÝk su miktarÝnÝn
azaltÝlmasÝnÝ, su tketimini azaltÝlmasÝ faaliyetleri ile birlikte ele alÝrÝz. 2009 yÝlÝnda
yeniden kullanÝlan su oranÝ % 3,23 olarak gerekleßmißtir.
Bahe sulama suyu zellikle yaz mevsiminde toplam su tketiminde nemli bir yer
tutar. Gebze Üßletmemizde, bahe sulama suyunun yaklaßÝk %30Õunu evsel arÝtma
tesisi ÝkÝß suyu ile karßÝrÝz.

Kutu BaßÝna Tehlikeli AtÝk MiktarÝ, gr/kutu
2.00

Kutu BaßÝna Su Tketimi, m3/kutu

1.80

0,016
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0.20
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Gerekleßen

m3 / Kutu
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2005
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2005
2006
2007
2008
2009
Gerekleßen 0.00067 0.00069 0.00062 0.00119 0.00114
Hedef

0.00

2010

2006

2007

2008

Gerekleßen

2010

0.00070 0.00061 0.00067 0.00134 0.00115 0.00111

2005

2006

2007

2009

2010

Hedef

2008

2009

2010

gr / Kutu
Gerekleßen

1.370 1,344 1.280 1.340 1.076

Hedef

1.375 1.325 1.275 1.350 1.100 0.900

39

Geri KazanÝlabilir AtÝklar
evre Kanunu kapsamÝnda yrrlÛe giren Ambalaj AtÝklarÝnÝn Kontrol YnetmeliÛi
kapsamÝnda, Srdrlebilirlik ve evre PolitikamÝz doÛrultusunda, kaynaklarÝn
korunumu amacÝyla piyasaya srdÛmz ambalaj atÝklarÝnÝn belli bir kota
zerinden toplanmasÝ, geri kazanÝmÝ faaliyetlerinde yetkilendirilmiß kuruluß olan
EVKO ile 2005 yÝlÝndan itibaren ißbirliÛi yapmaktayÝz.
Piyasaya sren olarak 2009 yÝlÝnda EVKO ißbirliÛi ile geri kazandÝÛÝmÝz ambalaj
atÝklarÝnÝn miktarlarÝ aßaÛÝda verilmektedir.
Plastik: 189.840 kg
KaÛÝt-Karton: 2.955.158 kg
AynÝ yaklaßÝmla, faaliyetlerimiz sÝrasÝnda meydana gelen geri kazanÝlabilir
atÝklarÝmÝzÝ, AtÝk Ynetim Prosedr kapsamÝnda kaynaÛÝnda ayÝrarak ve evre
ve Orman BakanlÝÛÝ'nÝn lisans verdiÛi akredite firmalarla ißbirliÛi yaparak geri
kazanÝyoruz.
2009 yÝlÝnda faaliyetlerimiz sonucunda ißletmelerden Ýkan ve geri kazanÝlan
ambalaj atÝklarÝnÝn miktarlarÝ aßaÛÝda verilmektedir.
Plastik: 39.186 kg
KaÛÝt-Karton: 277.679 kg
Cam: 3.150 kg
SaÛlam Palet Geri Dnßm: 4.018 kg
Hurda Palet: 59.050 kg
Proseslerimizden kaynaklanan ''geri kazanÝlabilir atÝklarÝnÝn miktarÝ '' 2009 yÝlÝnda
13,05 gr/kutu olarak gerekleßmißtir.

40

Emisyon MiktarÝnÝ Azaltmak
Yksek ÝsÝl verimliliÛine sahip ÝsÝtma ve buhar kazanlarÝ ve HEPA filtrelerle
donatÝlmÝß tozsuzlaßtÝrma (deduster) sistemlerimiz sayesinde, faaliyetlerimizden
kaynaklanan baca gazÝ ve proses havasÝ emisyonlarÝnÝ ÒSanayi KaynaklÝ
Hava KirliliÛi Kontrol YnetmeliÛiÓ kapsamÝnda verilen yasal limitlerin ok
altÝnda gerekleßtirmekteyiz.
Üßletmelerimizdeki Emisyon DeÛerleri

Hedef

Hedef

Hedef

2010
Gerekleßen

2009
Gerekleßen

2008

Karbon Monoksit (mg/Nm3)

<100

10,3

<100

10,40

<100

erkezky

<100

27,09

<100

-

<100

Gebze + AyazaÛa

Slfr Dioksit (mg/Nm3)

<100

0

<100

0

<100

erkezky

<100

0

<100

-

<100

Gebze + AyazaÛa

Toz (mg/m3%3Ref.O2)

<10

0

<10

0

<10

erkezky

<10

0,73

<10

0,37

<10

Gebze + AyazaÛa

Emisyon hedeflerimizi reglasyonlarÝn belirlediÛi limitlerin altÝna kalmak ßeklinde
belirleriz. Buhar kazanlarÝmÝzdan havaya yaptÝÛÝmÝz emisyonlarÝmÝzÝ onaylÝ
ßirketlere yaptÝrdÝÛÝmÝz egzoz gazÝ analizi ile yÝllÝk olarak takip ederiz. Bu lmler
neticesinde her iki tesisimizin emisiyon lm sonularÝnÝn yasal limitlerin ok
altÝnda olduÛunu grmekteyiz.

Karbondioksit SalÝnÝm MiktarÝnÝ Azaltmak
Kurulußumuzda sera gazÝ salÝnÝm miktarÝ lmlerini Gebze ißletmemiz iin
referans verileri ilk kez olußtuÛu 2009 yÝlÝnda baßlanmÝßtÝr. Üßletmelerimiz, merkez
binamÝz ve taßÝt aralarÝndan kaynaklanan sera gazÝ salÝnÝm miktarlarÝnÝn daha
dßk salÝnÝmlÝ taßÝt aralarÝ kiralayarak, 2012 yÝlÝ sonuna kadar % 2,5 oranÝnda
azaltmayÝ hedeflemekteyiz.
Sera gazÝ salÝnÝm miktarÝ oranÝ

Gerekleßen Hedef

Üßletmeler (CO2 kg/kutu)

0,027

0,025

Aralar (CO2 kg/kutu)

0,051

0,046

EmisyonlarÝmÝzÝ azaltmak iin yapÝlan iyileßtirme alÝßmalarÝmÝzdan bazÝlarÝ:
¥
¥
¥

erkezky TesisiÕmizde fuel oil kullanÝmÝndan doÛal gaz kullanÝmÝna geerek
Slfr Dioksit emisyonumuzu dßrdk.
Buhar kazanlarÝmÝza ve ÝsÝtÝcÝlarÝmÝza ekonomizer ve atmosfere yapÝlan
emisyonu azaltÝcÝ / atmosfere verilen ÝsÝyÝ dßrc teknolojik ekipman
yatÝrÝmlarÝ yaptÝk.
retim tesislerimizde tablet baskÝ, kapsl dolum, toz dolum gibi retim
ekipmanlarÝnÝn kabinleri iinde retim prosesi esnasÝnda ortaya Ýkabilecek
tozu bir egzoz fanÝ ile atÝmÝ ncesinde filtrasyonu amacÝyla toz
toplama/tozsuzlaßtÝrma niteleri kullanmaktayÝz. Bu nitelerde son kademe
filtrasyonunda H13 HEPA (Toz Tutma VerimliliÛi Yksek Hava Filitresi) filtreler
kullanÝlmakta olup, bu filtrelerin verimliliÛi % 99,99Õdur.
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Paydaß YaklaßÝmÝmÝz
Faaliyetlerimizden doÛrudan ya da dolaylÝ etkilenen ve faaliyetlerimizi
etkileyen kißiler, gruplar ya da kurulußlar paydaßlarÝmÝzdÝr. alÝßanlarÝmÝz,
hissedarlarÝmÝz, iß ortaklarÝmÝz, tedarikilerimiz, mßterilerimiz, kamu kurum
ve kurulußlarÝ, yerel kanaat nderleri, sivil toplum kurulußlarÝ, niversiteler,
toplum ve medya Bilim ÜlaÕÝn paydaßlarÝmÝzdÝr. ncelikli paydaßlarÝmÝz ise
alÝßanlarÝmÝz, mßterilerimiz, toplum ve hissedarlarÝmÝzdÝr.
Srdrlebilir bir gelecek iin paydaßlarÝmÝzÝn katÝlÝmÝnÝ saÛlamak ve onlarla
etkin iletißim kurmanÝn nemine inanÝrÝz. alÝßanlarÝmÝzÝ ßirket hedefleri
doÛrultusunda bilgilendirerek, srelere katÝlÝmÝnÝ saÛlar, eÛitim ve gelißim
programlarÝyla kißisel ve mesleki gelißimlerine destek oluruz.
PaydaßlarÝmÝzÝn beklentilerini anlamaya alÝßÝr, onlarÝn beklentilerini iß
stratejilerimize yansÝtÝr, karßÝlÝklÝ fayda saÛlamak zere faaliyetlerimizi
ßekillendiririz.
Tm paydaßlarÝmÝzla etik ilkeli ynetim ve gelecek nesillere saygÝ deÛerlerimiz
doÛrultusunda aÝk, ßeffaf, gvenilir ilißkiler kurarÝz.
Yandaki tabloda tum paydaßlarÝmÝz, onlarla kurduÛumuz etkin iletißim
ortamlarÝ ve onlarÝn iß srelerimize katÝlÝm metodlarÝ paylaßÝlmÝßtÝr.
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PaydaßlarÝmÝz

Iletißim KanallarÝ

Hedef

alÝßanlarÝmÝz

Duyuru PanolarÝ, Bilim Portal, Elektronik Ületißim, Kalite Gn,
GM Bilgilendirme ToplantÝlarÝ, AÝk KapÝ ToplantÝlarÝ, TanÝßma
Kokteyli, AramÝza Hoßgeldiniz YemeÛi, zel Gndemli
ToplantÝlar, Sosyal - Sportif Etkinlikler, BilimAilem Faaliyetleri,
Bilim Ailem Dergisi, Dnem ToplantÝlarÝ, ÜK Blge Ziyaretleri,
alÝßan Memnuniyeti Anketi, Ületißim Anketi, Konu BazlÝ
Anketler, Focus Grup Grßmeleri, Bireysel neri Sistemi,
Kurullar. AyÝn KonuÛu, Blm ToplantÝlarÝ, Bilim Portal eblten, Ütibar Ynetimi e-blten, Motivasyon UygulamalarÝ,
Pazarlama-ÜK Koordinasyon ToplantÝsÝ, alÝßan
Kulpleri,Kalite emberi ve Kalite Üyleßtirme Projeleri
(KÜP-K)

alÝßanlarÝmÝzÝn yetkinliklerini
artÝrmak, gelißimlerine katkÝ
saÛlamak, iß srelerine
katÝlÝmlarÝnÝ saÛlamak,
motivasyon ve baÛlÝlÝklarÝnÝ
yksek tutmak

Mßterilerimiz

Fabrika Ziyaretleri, Mßteri Ziyaretleri, Bilimsel ToplantÝlar,
Kongreler / Paneller / Konferanslar, TÝbbi TanÝtÝm Sorumlusu
Ziyaretleri, Mßteri Memnuniyeti Anketi, Mßteri Fokus Grup
AraßtÝrmalarÝ, Eczane DanÝßma Kurulu, Doktor DanÝßma
Kurulu, DÝß Pazar Partner ToplantÝlarÝ

Mßterilerimizle, iki ynl,
srdrlebilir, nitelikli bir iletißim
kanalÝ olußturarak, beklenti ve
gereksinimlerini doÛru
anlamak ve srelerimizi bu
doÛrultuda uygulamak

Tedarikilerimiz
ve ißbirliklerimiz

Fabrika Ziyaretleri, Tedariki Ziyaretleri, Tedariki Memnuniyet
Anketi, Tedariki DeÛerlendirme Anketi, Üß OrtaklarÝ Zirvesi,
Tedariki Denetimleri

Tedarikilerimiz ve
ißbirliklerimizle etik ticaret
yapmak ve srdrlebilirlik
bilinci olußturmak

HissedarlarÝmÝz

Ynetim Kurulu ToplantÝlarÝ, Faaliyet RaporlarÝ, YÝllÝk Plan
Bte ToplantÝlarÝ, Stratejik Plan ToplantÝlarÝ

Memnuniyet seviyelerini ve
yatÝrÝm motivasyonlarÝnÝ
glendirmek

Kamu Kurum ve
Kurulußlar,
Sektorel
Dernekler

Proje OrtaklÝklarÝ, yelik, ToplantÝ KatÝlÝmlarÝ, KÝyaslama
alÝßmalarÝ

Sektrel gelißime katkÝ iin
bilgilendirme, yasa ve
ynetmeliklere tam uyum, yeni
yasa ynetmelik taslaklarÝ
hakkÝnda grß bildirme

Sivil Toplum
KurulußlarÝ

Proje OrtaklÝklarÝ, yelikler

STKÕlarÝn gelißimine katkÝ
saÛlamak ve uzmanlÝklarÝndan
faydalanmak, srelerini
iyileßtirmek

Medya

BasÝn ToplantÝlarÝ, BasÝn Bltenleri, Rportajlar, Fabrika
gezileri, Kurum ÜtibarÝ ve AlgÝ AraßtÝrmasÝ

Kurumsal itibar ve ßeffaflÝk ve
toplumun bilgilendirilmesi

Toplum

Bilinlendirme alÝßmalarÝ, Fabrika Gezileri ( Ûrenciler),
Kurum ÜtibarÝ ve AlgÝ AraßtÝrmasÝ, Bilim Üla toplum Gnllleri
Platformu

Toplumun ihtiyalarÝna karßÝ
duyarlÝ, saygÝlÝ olmak ve karßÝlÝk
vermek, toplumsal ve kltrel
gelißime katkÝ
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Üß ve Üß Gc UygulamalarÝmÝz
ncelikli paydaßlarÝmÝzdan alÝßanlarÝmÝzÝn deÛeri ok byk, onlarÝn
memnuniyet seviyelerini artÝrmak, iß ortamlarÝnÝ iyileßtirmek, fÝrsat eßitliÛi
sunmak, kißisel ve profesyonel gelißimlerine katkÝda bulunmak, baÛlÝlÝklarÝnÝ
saÛlamak en nemli sorumluluklarÝmÝz arasÝndadÝr.

alÝßanlarÝmÝzÝn Demografik Bilgileri
Ortalama Ortalama alÝßan
Yaß
KÝdem
SayÝsÝ
KadÝn
Erkek
Toplam

30
32

4
4

326
1370
1696

%

st
Ynetim

%

Mavi
YakalÝ

%

19,2%
80,8%
100%

1
9
10

10%
90%
100%

17
253
270

6%
94%
100%

alÝßanlarÝmÝzÝn Yaß Grup DaÛÝlÝmÝ

240

34

152
18 - 25 Yaß
26 - 35 Yaß

1270

46

36 - 45 Yaß
46 - Yaß zeri

alÝßanlarÝmÝzÝn EÛitim DaÛÝlÝm Yzdesi

EÛitim

alÝßan sayÝsÝ

% Oran

94
1092
152
186
133
39
1696

5,5%
64,9%
9,0%
11,0%
7,8%
2,3%

Lisans st
niversite
Meslek Yksek Okulu
Meslek Lisesi
Lise
ÜlkÛretim
Toplam Personel

TablodaÕda grldÛ gibi gen ve dinamik bir alÝßan yapÝmÝz var.
Bu yapÝ kurulußumuzun eÛitim&gelißim ve kariyer srelerinin gelißtirmekte,
yaratÝcÝlÝk&yenilikilik konularÝnda ve dinamik sektr yapÝsÝna ayak uydurabilme
noktalarÝnda bize avantajlar saÛlamaktadÝr.

alÝßanlarÝmÝzÝn Cinsiyet DaÛÝlÝm Yzdesi
2007

2008

2009

2010

KadÝn

18

29

20

22

Erkek

82

71

80

78

KadÝn istihdam oranlarÝmÝzÝ yÝllar bazÝnda artÝrmayÝ hedefliyoruz, 2010
hedefimiz %22Õdir. Üße AlÝm uygulamalarÝ blmnde kadÝn baßvuru oranlarÝna
ynelik bilgi ayrÝca paylaßÝlmÝßtÝr.
2008 yÝlÝnda Gebze tesisimiz iin yksek sayÝda kadÝn alÝßanÝn iße alÝmÝ
gerekleßmiß olduÛundan (zellikle Kalite ve Ar-Ge blmlerinde aÛÝrlÝklÝ
alÝßanlar kadÝn) ilgili yÝlda kadÝn istihdam oranÝnda ykseliß grnmektedir.

Ynetim Seviyesinde KadÝn Erkek DaÛlÝmÝ

Saha

Erkek

KadÝn

Toplam

Erkek

KadÝn

Toplam

Erkek

KadÝn

Toplam

Toplam
Genel KadÝn
Toplam alÝßan
OranÝ

Toplam

Gebze

KadÝn

erkezky

Erkek

AyazaÛa

Genel
Mdr

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

%0

Direktr

3

1

4

-

-

-

3

-

3

-

-

-

7

%14

Mdr

24

4

28

3

-

3

2

3

5

9

-

9

45

%16

Ynetici

46

25

71

6

2

8

17

13

30

73

4

77

186

%24

Toplam

74

30 104 9

2

11

22

16

38

82

4

86

239

%22
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Ünsan KaynaklarÝ PolitikamÝz
Ünsan KaynaklarÝ ynetimi, misyonumuzu gerekleßtirmemiz ve vizyonumuza ulaßmamÝz
iin en nemli srelerdendir. Bu kapsamda belirlenen ÜK politikamÝz tm ißgc
uygulamalarÝna yol gstermektedir.
alÝßanlarÝmÝzÝn baÛlÝlÝÛÝnÝ ve mutluluÛunu en st seviyede gerekleßtirmeyi hedefleyen
deÛerlerimize baÛlÝ bir kurum kltrn yaratmak ve yeniliki insan kaynaklarÝ sistemlerini
uygulayarak, kurulußumuzun stratejik planÝna baÛlÝ hedeflerine ulaßmasÝnÝ saÛlamak
amacÝyla ;

GeleceÛimizi ßekillendirecek potansiyelde alÝßanlarÝ iße alÝrÝz1
Kurulußumuzu geleceÛe taßÝyacak yetkinlik, bilgi birikimi ve gelißim potansiyeline sahip,
baßarÝ, takÝm ve deÛer odaklÝ adaylarÝ fÝrsat eßitliÛi ilkesiyle iße alÝrÝz.

Ûrenme ve gelißim olanaklarÝ hazÝrlarÝz2
Srekli Ûrenme, yenilikilik ve iyileßtirme yaklaßÝmÝmÝzla, alÝßanlarÝmÝzÝn yetkinliklerini
gelißtirecek gelißim olanaklarÝ hazÝrlayarak kurulußumuzun mevcut ve gelecekteki yetkinlik
gereksinimlerinin karßÝlanmasÝnÝ saÛlarÝz.

Her bir alÝßanÝmÝzÝ yetenek olarak grrz3
Her bir alÝßanÝmÝzÝ ißinin lideri birer yetenek olarak grr, bireysel gelißim olanaklarÝ
hazÝrlayarak potansiyellerini ortaya ÝkaracaklarÝ ve gelißtirecekleri katÝlÝmcÝ bir iß ortamÝ
olußtururuz.

alÝßanlarÝmÝzÝ en iyi performanslarÝnÝ gstermeleri iin destekleriz4
Kuruluß hedeflerimizle bireysel hedeflerin uyumlu olmasÝnÝ saÛlar, performansÝ adil ve
objektif olarak deÛerlendirir, daha yksek performans gstermeleri iin alÝßanlarÝmÝzÝ
destekleriz.

KatÝlÝmÝ ve iletißimi destekler, alÝßanlarÝmÝzÝn katkÝlarÝnÝ hep birlikte kutlarÝz5
alÝßanlarÝmÝzÝn bireysel ve ekip bazÝnda iyileßtirme alÝßmalarÝna katÝlÝmlarÝnÝ ve her trl
yeniliki, yaratÝcÝ girißimlerini destekleriz. AyrÝca alÝßanlarÝmÝz ile kurulußumuz arasÝnda
gl bir diyalog kurmak zere kurum ii iletißim faaliyetlerini dzenler, katkÝlarÝnÝ
onurlandÝrarak hep birlikte kutlarÝz.

Ailelerimizden g alÝrÝz6
Kuruluß hedeflerimizin gerekleßmesinde baßarÝnÝn belirleyicisi olan alÝßanlarÝmÝz kadar
ailelerimizi de organizasyonun ayrÝlmaz bir parasÝ olarak grrz.

alÝßanlarÝmÝza KarßÝ SorumluluklarÝmÝz
ÒEn ok alÝßÝlmak Üstenen FirmalarÓ arasÝnda yer almak iin doÛru ve etkin
insan kaynaklarÝ politikalarÝ belirlenir ve uygulanÝr. Bilim Üla ÒalÝßanÝnÝ
3 En
DeÛerli VarlÝÛÝÓ olarak kabul eder, bu amala alÝßanlarÝna saÛlÝklÝ, gvenli
ve verimli bir alÝßma ortamÝ sunar. Bu kapsamda;
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Tm alÝßanlarÝna karßÝ yasal ykmllklerini yerine getirir.
Üße alma, terfi ve grev deÛißikliklerinde insan kaynaklarÝ iß srelerinde yer
alan bilimsel metodlarÝ (nitelikler, yetkinlikler, performans vb.) fÝrsat eßitliÛini
gzeterek uygular.
alÝßanlarla ilgili tm insan kaynaklarÝ uygulamalarÝnda din, dil, cinsiyet,
Ýrk, bedensel engel ve yaß gibi zellikleri sebebiyle ayrÝmcÝlÝk yapmaz.
alÝßanlarÝna ait zlk dosyasÝnda yer alan bilgiler baßta olmak zere,
her trl bilgiyi zel olsun veya olmaksÝzÝn saklÝ tutar, alÝßanlarÝnÝn zel
yaßantÝsÝna mdahale etmez.
alÝßanlarÝnÝn iß ve kißisel gelißimini saÛlayacak konularda eÛitim ve
gelißim faaliyetleri dzenler ve kariyerlerini planlamalarÝna yardÝmcÝ olacak
ortamÝ hazÝrlar.
alÝßanlarÝnÝn yaßam kalitesini ve standardÝnÝ kurulußun olanaklarÝ lsnde
gelißtirmeye zen gstererek, dengeli ve adil bir cret ve yan haklarÝn
uygulanmasÝnÝ saÛlar.
Üß yeri gvenliÛini ve alÝßanlarÝnÝn saÛlÝÛÝnÝ korumak amacÝyla gereken
nlemleri alÝr.

1
2
3
4
5
6
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Üße AlÝm blmnde detaylÝ
olarak aÝklanmaktadÝr.
EÛitim Gelißim blmnde detaylÝ olarak
aÝklanmaktadÝr.
Yetenek Ynetimi blmnde detaylÝ
olarak aÝklanmaktadÝr.
Performans Yonetimi blmunde detaylÝ
olarak aÝklanmaktadÝr.
Bu konuya raporun pek ok yerinde
deÛinilmektedir.
BilimAilem blmnde deÛinilmektedir.

alÝßan HaklarÝ Prensiplerimiz
ÜtibarlÝ bir kuruluß olmamÝzÝn temelinde alÝßanlarÝmÝza adil ve saygÝlÝ davranma
ilkemiz bulunur. Bu ilke alÝßan HaklarÝ Prensiplerimizle ile gvence altÝna alÝnmaktadÝr.
Bu kapsamda;
¥ Zorla ißi alÝßtÝrmama,
¥ ocuk ißi alÝßtÝrmama,
¥ AyrÝmcÝlÝk yapmama,
¥ Üß saÛlÝÛÝnÝ ve gvenliÛini saÛlama,
¥ Kanunlara uygun alÝßma koßullarÝnÝ saÛlama,
¥ Uygun alÝßma saatleri ve cretlerini saÛlama,
ncelikli temel aldÝÛÝmÝz prensiplerdir. Bu prensiplere tam uyum saÛlanmaktadÝr.
AyrÝca; politika ve ilkelerimizle ißyerinde karßÝ karßÝya kaldÝklarÝ yasa ve
uygulamalar arasÝnda tutarsÝzlÝk olduÛunu dßnen alÝßanlarÝmÝz soru ve
ßikayetlerini, hibir baskÝ altÝnda kalmadan, kendilerini gvence altÝnda
hissederek, st Ynetime, Yneticilerine, Ünsan KaynaklarÝ Blmne ve Etik
KurulÕa bildirebilir.

alÝßanlarÝmÝzÝn geri bildirim ve ßikayet srelerini
kolaylaßtÝrmak iin 2010 yÝlÝnda bir aÛrÝ merkezi
kurulmasÝ hedeflenmißtir.

Üße AlÝm Srecimiz
ÜK politikamÝzda da vurgulandÝÛÝ gibi adaylarÝn fÝrsat eßitliÛi ilkesiyle, hibir ayrÝm
gzetmeksizin iße alÝnmasÝ, seme ve iße alma srecimizin temel ilkesidir. Nitelik ve
yetkinlik kataloglarÝ bu srecin temel aralarÝdÝr. Bu aralarla adaylarÝn seiminde,
okul, blge, cinsiyet, din, dil, Ýrk vb. ayrÝmlarÝ gzetilmeden fÝrsat eßitliÛi ilkesiyle
hareket edilmektedir.
YukarÝdaki alÝßan daÛÝlÝmÝ tablosunda grlen kadÝn ißgc oranÝ dßklÛnn
sebebi sektre zg saha alÝßmalarÝ (seyahat) yoÛunluÛu ve cografi daÛÝlÝmÝnÝn
genißliÛidir. Altta ilanlarÝmÝzda iß tanÝmlarÝ detaylÝ ßekilde belirtilmektedir.

Kanka olmak yeni
baßlayan iß arkadaßÝmÝzÝn
iße uyumunu ne iyi
bir ßekilde uyumunu
saÛlamak. Üßlerin takibinin
saÛlanmasÝ, haberleßme,
Hasan BAHÜVAN
blmlerin ve yneticilerin
ÒKankaÓ
tanÝtÝlmasÝ, iß arkadaßlarÝ
AtÝk Ynetim Teknisyeni
ise daha hÝzlÝ adaptasyon
iinde olmasÝnÝ saÛlamak
iße uyumunu ve arkadaßlar ile uyumunu en
iyi bir ßekilde tanÝtmaktÝr.KattÝÛÝ deÛerler ise
kendime zgvenimi saÛlamak ßirketimin
bizleri nemsediÛini hissete bilmek liderlik
becerilerin gelißtirilmesinde destek vermesi
iß arkadaßlarÝm ve yneticilerim tarafÝndan
gvenildiÛini bilmek en gzel duygularÝna
biridir.

Saha grevlendirmelerine ynelik iß ilanlarÝmÝza kadÝn baßvuru oranlarÝ erkek
adaylara oranla dßk seyretmektedir (Ortalama erkek baßvuru oranÝ %70,
kadÝn baßvuru oranÝ %30)1.
Üinde bulunduÛumuz sektrn zellikleri aÝsÝndan alÝßanlarÝn bilgi birikimleri
ve yetkinlikleri byk nem taßÝmaktadÝr. Üla sektrnn dinamikleri, yetkin
ve potansiyeli yksek alÝßanlarÝn istihdam edilmesini ve alÝßanlarÝn srekli
gelißmelerini saÛlayacak sistemlerin etkin uygulanmasÝnÝ gerektirmektedir.
Kurulußumuzun gereksinimleri, yani deÛerleri, misyonu, vizyonu, stratejileri ile
ilißkili organizasyonel yapÝyÝ saÛlayacak alÝßan profilinin tanÝmlanmasÝnda her
bir pozisyon iin ayrÝ ayrÝ olußturulan Nitelik-Yetkinlik KataloglarÝÕndan
yararlanmaktayÝz. Nitelik kataloÛuna uygun olan adaylar nce ÜK blmmz
tarafÝndan n grßmeye tabi tutulur, olumlu bulunan adaylar ilgili blm yneticilerine
ynlendirilir. Bu deÛerlendirmede yetkinlik kataloÛunda detaylandÝrÝldÝÛÝ ßekilde,
pozisyonlara zel yetkinlik bazlÝ mlakat, yetenek testleri, kißilik envanteri, bilgi
testleri ve deÛerlendirme merkezi uygulamalarÝ kullanÝlÝr.
Bu uygulamalardan baßarÝ ile geen adaylarÝn iß teklifi ncesinde referans kontrolleri,
aday bilgisi dahilinde gerekleßtirilir. Üße alma srecine dahil edilmeyen ve olumlu
ynde deÛerlendirilmeyen adaylar, kariyer portalÝ, e-posta ve telefon aracÝlÝÛÝyla
bilgilendirilir. Bilim Üla olarak, sre kapsamÝnda kullanÝlan ve ßirket dÝßÝndan iße
alÝmlarÝn byk oÛunluÛunun gerekleßtirildiÛi insan kaynaklarÝ portalÝ kariyer.netÕin
Ünsana SaygÝ dlÕn son iki yÝldÝr kazanmaktayÝz. Bu dl, adaylar tarafÝndan yapÝlan
deÛerlendirmeler sonucunda verilmektedir.
Üße yeni baßlayan alÝßanlarÝmÝz Oryantasyon programÝna katÝlÝr ve Bilim Ailesinin
bir parasÝ olmanÝn gerektirdiÛi deÛerlerimizle tanÝßÝr. alÝßanlar ÜK Oryantasyon
EÛitimi ve sonrasÝnda 2 ila 12 hafta arasÝnda sren Blm Oryantasyon ProgramÝna
dahil edilirler. Ynetici Oryantasyon ProgramÝ kapsamÝnda ise, ynetici ve zeri
pozisyonlarda greve baßlayan alÝßanlara, diÛer yneticilerle tanÝßma ve birebir
grßme olanaÛÝ yaratan ayrÝ bir oryantasyon programÝ uygulanmaktadÝr. Bu formal
srecin yanÝ sÝra, yeni alÝßanlarÝmÝza kurum kltrmzn yazÝlÝ olmayan ve
informal boyutunu aktaracak ve ßirket iinde daha hÝzlÝ sosyal ortam yaratÝlmasÝnÝ
saÛlayacak "Kanka"larÝmÝz grev almaktadÝr. Kanka iße yeni baßlayan alÝßanla aynÝ
departmanda yer alan, departman iinde en son iße girmiß ve oryantasyon srecini
tamamlamÝß kißidir.
1

ÜK DepartmanÝ Verileri
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Performans Ynetim Sistemimiz
alÝßanlarÝmÝzÝn bilgi birikimleri ve yetkinlikleri ile kurulußumuzun gereksinimleri
arasÝnda uyum saÛlanmasÝ amacÝyla, her pozisyon iin belirlenmiß nitelik ve
yetkinlikleri, iße alÝmda deÛerlendirme merkezi uygulamalarÝ eÛitim&gelißim ve
kariyer ynetim sisteminde ise gelißtirme merkezi uygulamalarÝ kullanÝlarak
lmlenmektedir. Her performans deÛerlendirme dneminde ise alÝßanlarÝmÝzÝn
mevcut nitelik/yetkinlikleri ile hedeflenen nitelik/yetkinlikleri karßÝlaßtÝrÝlarak ihtiya
duyulan gelißim alanlarÝ belirlenir ve eÛitim ihtiya analizi alÝßmasÝna baz
olußturur.
alÝßanlarÝmÝz, her yÝl gsterdikleri performansa gre
deÛerlendirmeye alÝnÝr. Performans deÛerlendirme
srecinde alÝßanlarÝmÝzÝn bir st yneticileri ile birebir
grßme yapmalarÝnÝ saÛlarÝz ve yÝlbaßÝnda belirlenen
hedeflerini ne oranda ve nasÝl gerekleßtirdikleri
lmleriz. PozisyonlarÝn gerekliliÛi olan yetkinliklerde
gz nne alÝnarak alÝßan baßarÝsÝnÝ birok farklÝ aÝdan
deÛerlendiririz. DeÛerlendirme srecinin sonunda
alÝßanÝn gelißmeye aÝk ynleri iin gerekli gelißtirme
programlarÝ belirleriz ve izleyen yÝl, alÝßan kendileri iin
planlanan bu programlara katÝlÝr.
Bu sistemle her alÝßanÝmÝzÝn performansÝnÝ en iyi biimde
gsterebileceÛi ve baßarÝya ulaßabilmeleri iin desteklendiÛi bir alÝßma ortamÝ
saÛlamÝß oluruz. YÝl iinde ara deÛerlendirmeler yapÝlÝr. DeÛißen koßullara gre
hedefler ve programlar gerekirse revize edilebilir.
Yksek performanslÝ alÝßanlarÝmÝz yetenek ynetim sistemi iinde
deÛerlendirilirken dßk performanslÝ alÝßanlarÝmÝz iin ise performans iyileßtirme
havuzu uygulamasÝ kapsamÝnda gelißtirme faaliyetleri planlarÝz.
Dßk performans, davranÝß bozukluÛu, devamsÝzlÝk, deneme sresindeki
yetersizlik gibi nedenlerden kaynaklanan iß akdi fesihlerinde yasal ihbar sresi
ve ßartlarÝ dikkate alÝnarak ißlem yapÝlÝr.

Yetenek Ynetim Sistemimiz
Her alÝßanÝmÝzÝ bir yetenek olarak deÛerlendiren yaklaßÝmÝmÝzla, alÝßanlarÝmÝzÝ
potansiyel ve performans dzeylerine gre deÛerlendirir ve farklÝ gelißim ihtiyalarÝna
ynelik farklÝ aralarla kariyer gelißimlerine destek veririz.
Kurulußumuzun vizyon, misyon ve hedeflerine ulaßabilmek iin gerekli olan insan
kaynaÛÝnÝn yetißtirilmesi ve bu amaca ulaßacak lider kadrolarÝnÝn olußturulmasÝ iin
olußturulan kariyer ynetim sistemimiz kapsamÝnda ÒKariyer YollarÝÓ tanÝmlanmÝß, ÜK
Blm tarafÝndan yapÝlan bilgilendirme toplantÝlarÝnda sistem tanÝtÝlmÝß ve alÝßanlara
grev yaptÝklarÝ pozisyonun kariyer yollarÝ aktarÝlmÝßtÝr. Oryantasyon programÝ
aßamasÝnda iße baßlayan her yeni alÝßana grev yaptÝÛÝ pozisyonun kariyer yolu
ve grev tanÝmÝ ißbaßÝ yaptÝÛÝ gn yazÝlÝ olarak verilmektedir. Kariyer Ynetim Sistemi
kapsamÝnda yatay ve dikey farklÝ pozisyonlara geiß ve atama kriterleri her pozisyon
iin tanÝmlanmÝßtÝr. AtamalarÝn gerekleßebilmesi iin gerekli kriterler alÝßanlara
duyurulur ve isteyen alÝßanlara ÜK Blm tarafÝndan geribildirim verilir.
Kariyer gelißtirme srecinde kullandÝÛÝmÝz en nemli aralar deÛerlendirme ve
gelißtirme merkezi uygulamalarÝ potansiyel deÛerlendirme toplantÝlarÝ, performans
deÛerlendirme ve yedekleme planlarÝdÝr.
BaßarÝlÝ alÝßanlara eßit kariyer fÝrsatlarÝ yaratmak ve bu sayede organizasyonun
srekliliÛini saÛlamak amacÝyla iten terfi yntemi etkin olarak kullanÝlmaktadÝr.
Ü ilan sistematiÛi kapsamÝnda, dÝßarÝdan eleman alma srecinden nce veya bu
srece paralel olarak, gerekli pozisyonlarda ßirket iinde boß pozisyonun duyurulmasÝ
yoluyla mevcut alÝßanlar iin de gelißim ve ilerleme fÝrsatÝ yaratÝlmaktadÝr. 2009 yÝlÝ
ierisinde iten terfi oranÝ % 90 olarak gerekleßmißtir.

Liderlik Gelißim ProgramÝna KatÝlan alÝßan OranÝ
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EÛitim ve Gelißim
EÛitim planlarÝmÝz alÝßanlarÝmÝzÝn kißisel ve profesyonel gelißimi
gzetilerek hazÝrlanmakta ve srekli gelißtirmekteyiz. Standart Mesleki Gelißim
PlanlarÝnÝn, alÝßanlarÝmÝzÝn ilk gunden itibaren tabi oldugu pozisyonlarÝna zel
tasarlanmÝß; hem ynetici, hem de alÝßan iin mesleki gelißim kÝlavuzu
niteliÛindedir.
BulunduklarÝ pozisyonda baßarÝlÝ performans
sergileyen ve kurum kltrn benimsemiß
potansiyel ynetici adaylarÝmÝz ÒYÝldÝzlar TakÝmÝÓ
adÝ verilen Mavi (ilk kademe), Yeßil (orta kademe)
ve KÝrmÝzÝ (st kademe) grupta toplanmakta,
mesleki ve kißisel gelißim ihtiyalarÝ
doÛrultusunda kariyer gelißtirme programlarÝ
uygulamaya alÝnmaktadÝr.

nmzdeki dnemde alÝßanlarÝmÝzÝn kißisel gelißimine
katkÝ saÛlayacak eÛitim alanlarÝnÝ genißletmeyi
hedefliyoruz. Planlanan eÛitimler arasÝnda Ünsan HaklarÝ,
Sorumlu VatandaßlÝk, Engelliye Uyum EÛitimleri yer
almaktadÝr.

Liderlik gelißim programlarÝnÝ tamamlayan YÝldÝzlar TakÝmÝ yelerimiz, gelißtirme
merkezi uygulamalarÝ ile aday olduklarÝ pozisyonlar iin deÛerlendirilerek yetkinlik
gereksinimlerini karßÝlayan i adaylarÝmÝzÝn terfilerini gerekleßtiririz. alÝßanlarÝmÝzÝn
katÝldÝklarÝ eÛitimlerin ßirket iinde yaygÝnlaßmasÝ, paylaßÝmÝn kurum kltrnn
bir parasÝ olabilmesi, alÝßanlar arasÝ etkileßimin artÝrÝlabilmesi amacÝ ile dÝß
eÛitim alan alÝßanlarÝmÝz bilgi paylaßÝm eÛitimleri dzenler.
AyÝn KonuÛu, Mentorluk Sistemi, Üß SimlasyonlarÝ, Gelißim Projeleri ve Gelißim
DanÝßmanlÝÛÝ, Saha Coaching Sistemi, Seminer ve Konferanslar, Yksek Lisans
EÛitimi ve Sanal Ûrenme ortamÝ bunlardan bazÝlardÝr. 2009 yÝlÝ alÝßanlarÝmÝzÝn
baßÝna eÛitim saati 50 saat olarak hedeflenmiß, 52 saat olarak gercekleßmißtir.
2010 hedefimiz ise 52 saattir.
Bireysel dzeyde, ekip dzeyinde ve kurulußun btnnde Ûrenme
olanaklarÝnÝn olußturulmasÝ amacÝyla eÛitim dÝßÝnda bir ok ara ve yaklaßÝm
gelißtirilmißtir.
EÛitimlerimizin gelißim alanlarÝna gre daÛÝlÝm yzdesi:
Kißisel Gelißim EÛitimleri: 39,6
Mesleki Gelißim EÛitimleri: 27,7
EYS EÛitimleri: 32,7
Bilim Üla alÝßanÝna eÛitim imkanÝ saÛlama konusunda nclk yapmaktadÝr,
sektrdeki diÛer firmalarla karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda eÛitim - adam - saat oranÝnÝn
yksek olduÛu gzlemlenmißtir 1.
EÛitim KataloÛu Ana GruplarÝ
Entegre Ynetim Sistemleri EÛitimleri , Kißisel Gelißim EÛitimleri ,
Mesleki Gelißim EÛitimleri, Oryantasyon EÛitimleri,
Ana Grup
Entegre Ynetim Sistemleri
(rnek yapÝ)

Kißisel Gelißim EÛitimleri
(rnek yapÝ)

Alt GruplarÝ

EÛitim baßlÝÛÝ

GMP

Reglasyonlara Uyum
Denetimlere HazÝrlÝk

Üß SaÛlÝÛÝ ve
GvenliÛi

Emniyetli Srß Teknikleri

Ynetim

Pratik Liderlik

Ergonomi
Etkin Ünsan Ynetimi

Yetenek Gelißimi

Bireysel Liderlik

Pazarlama

Yeniliki rn Gelißtirme

Engelleri Aßan Ekipler
Mesleki Gelißim EÛitimleri
(rnek yapÝ)

Pazarlama Ynetimi
Üla Sektrnde rn Pazarlama EÛitimi
SatÝß

Kißisel DavranÝß ModelleriÉ
Elektronik Blge Ynetim Sistemi
Ütirazdan SatÝßa Ulaßmak

Ünsan KaynaklarÝ

Üß Hukuku EÛitimi
Yetkinlik BazlÝ Mlakat Teknikleri

1

Sektr verileri esas alÝnmÝßtÝr.
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cret Ynetim Sistemi
Bilim ÜlaÕta adil ve ßeffaf bir cretlendirme politikamÝz vardÝr. cretlendirme
politikamÝzÝ yaß, cinsiyet ve diÛer ayrÝmcÝlÝÛa yol aan kriterler etkilemez.
cret politikamÝzÝ belirlerken genel kabul grmß HAY Üß DeÛerleme ve
Kademelendirme SistematiÛi ve Poyraz DanÝßmanlÝk, Mercer Human Resource
Consulting ve Watson Wyatt firmalarÝnÝn yaptÝklarÝ cret araßtÝrmalarÝndan
faydalanÝrÝz.
alÝßan memnuniyeti ve baÛlÝlÝÛÝnÝ artÝrmaya ynelik olarak yasal gereklilikler
ve bu gereklerin de tesinde cret dÝßÝ ek olanaklar, kaynaklar ve servisler
planlanmakta ve uygulamaktayÝz.
Her yÝl, Performans Ynetim Sistemimiz (PYS), ekonomik gstergeler, yasal
artÝßlar ve cret araßtÝrmalarÝ dikkate alÝnarak cret artÝß uygulamasÝ
gerekleßtirilmekteyiz.
cret Ynetim Sistemimiz kapsamÝndaki gradelerimiz sadece crete esas
teßkil etmemekte, cret dÝßÝnda yan haklarÝn uygulamasÝnda da
kullanÝlmaktayÝz. Grade bazÝnda pozisyonlara zel yan haklar tanÝmlanmÝßtÝr.
cret, yan haklar ve terfiler dengesi gz nnde bulundurulduÛunda kadÝnerkek alÝßanlarÝmÝzÝn arasÝnda herhangi bir ayrÝmcÝlÝk sz konusu deÛildir1.

Kurulußumuzun alÝßanlara SaÛladÝÛÝ Destek Uygulamalar
Tm alÝßanlarÝmÝza Fazla Mesai cretleri
Tm alÝßanlarÝmÝza Yakacak, DoÛum,
Ve Evlenme YardÝmlarÝ

demesi

BaßlangÝ YÝlÝ

Kapsam

Kurulußtan beri

Yasal Haklar

lm, Bayram, YÝllÝk Üzin
cret dÝßÝ Ek
Olanaklar

Fazla Mesai Durumunda UlaßÝm ÜmkanÝ
Þirket st Dzey Yneticilerine Ve Saha alÝßanlarÝna Ara Tahsisi
AyazaÛa, erkezky ve GebzeÕde Grev Yapan alÝßanlarÝmÝza
Servis AracÝ
YÝlda 2 kez Saha alÝßanlarÝna Giyim eki
Saha alÝßanlarÝna Prim Sistemi
Tm alÝßanlarÝmÝza YÝlda 4 kez Ükramiye UygulamasÝ
Fazla Mesaiye Kalan alÝßanlar Üin Akßam YemeÛi
Ûle Yemekleri
Grev GereÛi BulunduklarÝ Ül DÝßÝna Ýkan alÝßanlarÝmÝza Gnlk
HarcÝrah demesi
Tm alÝßanlarÝmÝza Ferdi Kaza SigortasÝ
Pazarlama Dep./ Sahaya Cep Telefonu HattÝ Ve Laptop Verilmesi

2001
2001 / 2005

alÝßanlarÝmÝza Ühtiya Halinde Avans Verilmesi

2003

Saha alÝßanlarÝna Kredi KartÝ Verilmesi

2005

Sabah KahvaltÝsÝ DaÛÝtÝmÝ

2005

Tm Beyaz YakalÝ (BY) Kadrolara

zel SaÛlÝk SigortasÝ

2004 / 2006

Kurulußumuzdan bu yana yasal kurum ve kurußlar tarafÝndan gerekleßtirilen
alÝßma mevzuatÝna ilißkin denetimlerde hibir cezai yaptÝrÝma tabi tutulmamÝß
olmamÝz yasal gereklilikleri yerine getirmede gsterdiÛimiz hassasiyetin bir
sonucudur.

1
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ÜK

zel RaporlarÝ.

Motivasyon ve Tutundurma Faaliyetleri
alÝßanlarÝmÝza saÛlanan ek olanaklarÝn dÝßÝnda motivasyon ve tutundurma
faaliyetleri kapsamÝnda alÝßan destek uygulamalarÝnÝ da hayata geirmekteyiz.
rneÛin, alÝßanlarÝmÝzÝn iß-zel yaßam dengelerine katkÝ saÛlamak zere
2005 yÝlÝnda Psikolojik DanÝßma Merkezi ve 2009 yÝlÝnda Hukuk DanÝßma
Birimi olußturduk.

Kurulußumuzun alÝßanlara SaÛladÝÛÝ Destek Uygulamalar
BaßlangÝ YÝlÝ
Üßyeri Hekimi Periyodik Kontrolleri

Kurulußtan beri

Bilim Gebze Sosyal Yaßam AlanlarÝ (Fitness Center, Ktphane,
Bilim Cafe, Ünternet OdasÝ, Kuru Temizleme Hizmeti vb.)

2008

Psikolojik DanÝßma Merkezi

2005

BilimAilem UygulamalarÝ

2005

Hukuk DanÝßma Birimi

2009

Kapsam
alÝßanlara
Destek
UygulamalarÝ

BilimAilem Platformu
BilimAilem Sadece alÝßanlarÝmÝzla deÛil, ailelerimizle birlikte byk bir

ekip olduÛumuz yaklaßÝmÝyla insan kaynaklarÝ politikasÝ ierisinde ÒAilelerimizÓ
baßlÝÛÝnÝ ayrÝca ele almaktayÝz. Bu kapsamda alÝßan mutluluÛunun ve
baÛlÝlÝÛÝnÝn st seviyelere taßÝnmasÝ, ßirket iinde srekli iletißimin canlÝ
tutulmasÝ, alÝßanlarÝmÝzÝn ve ailelerinin birbirini tanÝmasÝ ve alÝßan ailelerinin
kißisel ve sosyal gelißimine katkÝ saÛlanmasÝ amacÝyla BilimAilem PlatformuÕnu
2005, Bilim ocuk DnyasÝ ProjesiÕni 2006 yÝlÝndan itibaren uygulamaya
baßladÝk. BilimAilem Platformu kapsamÝnda, alÝßanlarÝmÝz ve onlarÝn
ailelerinden haberlere yer verdiÛimiz dergimiz BilimAilem Dergisi adÝ altÝnda
yayÝnlamaktayÝz.
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alÝßan Memnuniyeti Anketi
ÜKÕya ilißkin politika, stratejileri ve planlarÝmÝzÝ iyileßtirmek amacÝyla
alÝßanlarÝmÝzdan geri bildirim almaya ynelik en nemli aracÝmÝz 2000
yÝlÝndan beri uyguladÝÛÝmÝz ve yÝlda bir kez dÝß kuruluß tarafÝndan yapÝlan
MA ve konu bazlÝ anketlerdir. MAÕda kullandÝÛÝmÝz anket formu danÝßmanlÝk
firmasÝ ve ÜK tarafÝndan Mkemmellik Modeli ile uluslararasÝ standartlara
uygun olarak hazÝrlanmÝß, alÝßanlarÝmÝzÝn dßncelerini objektif olarak
yansÝtabilmeleri amacÝyla MAÕya katÝlÝm isteÛe baÛlÝ hale getirilmißtir.
Her sene yapÝlan MA uygulamasÝ, firmamÝzda iyileßtirmeye aÝk alanlarÝn
tespiti ve gelißtirilmesinde baz olarak kullanÝlan aralarÝmÝzdan biridir. Her
yÝl iyileßtirmeye aÝk alanlarÝn gelißtirilmesine ynelik iyileßtirme planlarÝ
alÝßan temsilcileriyle birlikte hazÝrlanarak faaliyetlerini uygulamaya
koymaktayÝz.
Ulusal Kalite dul almÝß kurulußlarla yapÝlan kÝyaslamalara gre Bilim ÜlaÕÝn
alÝßan memnuniyet dzeyi paralellik gstermektedir; katÝlÝm, tanÝma-takdir,
iletißim, liderlik, fÝrsat eßitliÛi temalarÝnda kÝyas kurulußlara oranla daha
yksek sonular elde ettik.
MA iyileßtirme planlarÝ, alÝßanlarÝn geri bildirimlerini dikkate alarak
iyileßtirmeye aÝk alanlara ynelik alÝßmalarÝ hayata geiririz.

alÝßan Memnuniyeti Anket SonularÝ
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2009

Hedefler

2009 yÝlÝnda katÝldÝÛÝm Bilim Üla ok kÝsa bir sre ierisinde benim iin bir Bilim AilesiÕne
dnßt. YalnÝzca drstlk, samimiyet ve sÝcak bir alÝßma ortamÝ deÛil, aynÝ zamanda
hedeflerine beraber koßan, birlikte sevinip, birlikte zlen bir ekibin parasÝ olmak inanÝlmaz
bir motivasyon unsuru oldu benim iin. Ünsan KaynaklarÝ uygulamalarÝ denince daha nceleri
aklÝma ilk gelen iße alÝm, performans vb. uygulamalar olurken, Bilim ÜlaÕta ÜK denince tm
bu uygulamalarÝn da tesine geerek sosyal organizasyonlar ve bir aile kltr olußturmadaki
baßarÝsÝ geliyor aÝkasÝ. Tm alÝßanlarÝ bir araya toplayan, gnn getirdiklerini bir tarafa
bÝrakarak keyifli zaman geirmemizi saÛlayan aktiviteler bizleri bir arada tutmanÝn ve baßarÝya
gtrmenin belki de en etkili yntemlerinden biri. zellikle en son gittiÛim Mutfak AtlyesiÕnde
geirdim keyifli zamanÝ unutabileceÛimi pek zannetmiyorum... Bilim ÜlaÕa girdiÛim ilk gnden
beri alÝßanlarÝnÝ her zaman merkezine alan ynetim yaklaßÝmÝnÝ hissettiÛim ßirketimizde
artÝk bir ßirket kltr haline gelmiß olan Kurumsal Sorumluluk projelerimize ailelerimizin
de katÝlÝmÝ ile Bilim Üla Toplum GnllleriÕnin artÝk ok byk bir aile haline geldiÛini
syleyebilirim. Bununla birlikte 2009 yÝlÝnda aldÝÛÝmÝz ÒEn BaßarÝlÝ Gnlllk ProgramÝÓ
dlyle de bu baßarÝnÝn tescillenmiß olmasÝnÝn bir Bilim alÝßanÝ olarak beni ok
gururlandÝrdÝÛÝnÝ da belirtmek isterim.

MA Üyileßtirme UygulamalarÝ
YILLAR BAZINDA MA ÜYÜLEÞTÜRME PLANI
2002

2003

2004

2005

2006

rnekleri

RNEKLERÜ
2007

2008

2009

B S (Bireysel
neri Sistemi)
baßlatÝlmÝßtÝr.

Grev TanÝmlarÝ
gncellenmißtir.

Yemek firmasÝ
deÛißtirilmißtir.

AyazaÛ'da
Psikolojik DanÝßma
Merkezi
uygulamasÝ
baßlatÝlmÝßtÝr.

AyÝn KonuÛu
uygulamasÝ
baßlatÝlmÝßtÝr.

erkezky'de
Psikolojik DanÝßma
Merkezi
UygulamasÝ
baßlatÝlmÝßtÝr.

Gebze'de
Psikolojik DanÝßma
Merkezi
uygulamasÝ
baßlamÝßtÝr.

Yiyecek, iecek
otomatlarÝ
kurulmußtur.

Üyileßtirme planÝnÝn
yapÝlmasÝ,
duyurulmasÝ
ve uygulanmasÝna
baßlanmÝßtÝr.

Kariyer Ynetim
Sistemi
uygulamasÝ
baßlatÝlmÝßtÝr.

AÝk kapÝ
toplantÝlarÝ
uygulanmaya
baßlanmÝßtÝr.

Mavi Yaka (MY)
iin performans
sistemi
uygulamaya
alÝnmÝßtÝr.

I ilan sistematiÛi
uygulamalarÝ
yaygÝnlaßtÝrÝlmÝßtÝr.

erkezky Focus
Grup alÝßmasÝ
yapÝlmÝßtÝr.

''Motivasyon
UygulamalarÝ
SistematiÛi''
baßlamÝßtÝr.

Beden Kitle
Ündeksi lm
uygulamasÝ
baßlanmÝßtÝr.

erkezky'de
yeni bir servis
firmasÝ ile
anlaßÝlmÝßtÝr.

Yneticiler iin
360 Liderlik
Becerileri Anketi
uygulamaya
baßlatÝlmÝßtÝr.

Þirket iinde boß
pozisyonlar iin
i ilan
uygulamasÝ
baßlanmÝßtÝr.

Þirket ii i
eÛitimci havuzu
olußturulmußtur.

Performans
DeÛerlendirme
sonularÝnÝn
eÛitime girdi
olußturmasÝ
saÛlanmÝßtÝr.

Dkman
Ynetim
Sistemi'nin
(DMS)
uygulamya
alÝnmÝßtÝr.

AyazaÛa
tesisinde Cafe
Mola, EÛitim
salonlarÝ,
Otopark alanÝ,
ToplantÝ odalarÝ
dzenlenißtir.

erkezky Servis
ve Yemek FrmasÝ
deÛißtirilmißtir.

Sektrde cret
araßtÝrmasÝ
yapÝlmaya
baßlanmÝßtÝr.

OnurlandÝrma ve
dl sistemi
kurulmußtur.

zel SaÛlÝk
SigortasÝ
uygulamasÝna
geilmißtir.

YÝldÝzlar
takÝmÝnda yer
alan adaylarÝn
atamalarÝna
ncelik
verilmesine
baßlanmÝßtÝr.

YÝldÝzlar TakÝmÝ
Seim Kriterleri
belirlenmißtir.

Bilim Portal'Ýn
kullanÝmÝ
yaygÝnlaßtÝrÝlmÝßtÝr.

Bilim Gebze
Tesisinde birok
sosyal ve sportif
alan
olußturulmußtur.

Gebze'de
Ünternet salonu
kullanÝma
aÝlmÝßtÝr.

Dinlenme
alanlarÝ
yapÝlandÝrÝlmaya
baßlanmÝßtÝr.

AyazaÛa ve
erkezky'de
kalite emberleri
ve iyileßtirme
ekipleri
yaygÝnlaßtÝrÝlmÝßtÝr.

GM
Bilgilendirme
toplantÝsÝ
yapÝlmaya
baßlanmÝßtÝr.

ÜK Gelißtirme
Merkezi
UygulamalrÝ
baßlatÝlmÝßtÝr.

Temizlik
konusunda anket
yapÝlarak
Üyileßtirme PlanÝ
uygulamaya
alÝnmÝßtÝr.

Yemek Anketi
dzenlenerek
Üyileßtirme PlanÝ
uygulamaya
alÝnmÝßtÝr.

Performans
DeÛerlendirme
grßmelerinin
etkinliÛini arttÝrmak
amalÝ tm
yneticilere koluk
ve geri bildirim
eÛitimi verilmesi.

Beyaz Yaka
Teknisyen ve
Tekniker Atama
Kriterleri uygulamaya
alÝnmÝßtÝr.

Ferdi Kaza
sigortasÝtm
alÝßanlarÝ
kapsayacak
ßekilde
uygulamaya
baßlatÝlmÝßtÝr.

SOSAK ekipleri
kurulmußtur.

Mentorluk
sistemi
uygulamaya
alÝnmÝßtÝr.

Servis Anketi
dzenlenerek
Üyileßtirme PlanÝ
uygulamaya
alÝnmÝßtÝr.

Liderler 360
Yetkinlik
deÛerlendirme
sistemi sonularÝna
gre kendi kißisel
Gelißim PlanlarÝnÝ
hazÝrlamÝßtÝr.

YÝldÝzlar TakÝmÝ
iin nerilen
adaylara
gelißtirme
merkezi
uygulanmÝßtÝr.

Gebze'de
ktphane
olußturulmußtur.

Ißyeri saÛlÝk
hizmetlerinin
etkinliÛi
konusunda anket
dzenlenmißtir.

Potansiyel
DeÛerlendirme
ToplantÝlarÝ
uygulanmaya
baßlanmÝßtÝr.

Standart Mesleki
Gelißim PlanlarÝ
hazÝrlanmÝßtÝr.

Serbest kÝyafet
uygulamasÝ
haftanÝn Cuma
gnleri iin
baßlatÝlmÝßtÝr.

Atama ve iße alÝm
yapÝlacak
pozisyonlarda
DeÛerlendirme
ve Gelißtirme
Merkezi
uygulamasÝ
yaygÝnlaßtÝrÝlmÝßtÝr.
Kurum ii iletißim
anketi
uygulanarak
iletißim
gereksinimi tespit
edilmißtir.
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Ü Ületißim
Kurulußumuzda iletißim gereksinimlerinin saptanmasÝ iin kullandÝÛÝmÝz en
nemli geri bildirim kaynaklarÝmÝzdan olan iletißim anketi kapsamÝnda mevcut
iletißim aralarÝnÝn etkinliÛi, yeni iletißim aralarÝ ile ilgili beklentileri
sorgulanmaktayÝz. FarklÝ kademe ve fonksiyonlardaki alÝßanlarÝmÝzÝn iletißim
ara ve yntemleri hakkÝndaki deÛerlendirmelerini almak zere KÜY - ÜK
koordinasyonunda focus grup alÝßmalarÝ gerekleßtirilmekteyiz. YukarÝdan
aßaÛÝya, aßaÛÝdan yukarÝya ve yatay iletißim kanallarÝnÝn olußturulmasÝ ve
kullanÝlmasÝ amacÝyla alÝnan bu bilgileri politika ve planlara uygun bir ßekilde
yansÝtmaktayÝz.
Ü iletißimimiz iin en nemli aralardan biri; 2006 yÝlÝnda hazÝrlanan ve online
bilgi paylaßÝm ortamÝmÝz olan BilimPortalÕdir. Tm alÝßanlarÝmÝzÝn kendi
bilgisayarlarÝ ya da ortak kullanÝma ynelik olußturulan internet odalarÝ
aracÝlÝÛÝyla ulaßtÝklarÝ BilimPortalÕde kurulußumuzla ilgili en gncel bilgileri
paylaßmaktayÝz.
Ü ve dÝß iletißim etkinliÛimizi arttÝrmak zere olußturulan ve farklÝ kademe blmlerden seilen alÝßan temsilcilerimizin olußturduÛu Ütibar Elileri
kurum itibarÝnÝn gelißtirilmesine ynelik alÝßmalarda grev alÝrlar. Ütibar
Ynetim Modeli kapsamÝndaki srdrlebilirlik gibi konularÝn diÛer alÝßanlara
yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝndan sorumludurlar.
Sosyal ve kltrel faaliyetleri zendirerek eßitliliklerin ve kltrel farklÝlÝklarÝn
tanÝnmasÝ ve dikkate alÝnmasÝ amacÝyla eßitli kurullar ve ekipler farklÝ
faaliyetler gerekleßtirmektedirler. SOSAK (Sosyal Sportif Aktivite Kulb),
alÝßanlarÝmÝzÝn temsilcilerinden olußmaktadÝr. KurullarÝn belirledikleri faaliyetler
ÜK yÝllÝk planÝna girdi olußturur ve bteleri dahilinde aktiviteler yÝl iinde
gerekleßtirilir. Tavla, masa tenisi, bilardo, halÝ saha futbol turnuvalarÝ, ßirketler
olimpiyatlarÝna katÝlÝm, konserler, yakÝn evre gezileri, tiyatro, fotoÛrafÝlÝk
klpleri bu aktivitelere bazÝ rneklerdir.

Gnlllk
alÝßanlarÝmÝzÝn motivasyonunu ve baÛlÝlÝÛÝnÝ ykselten nemli aralardan
biri gnlllktr. Raporumuzun Toplumsal YatÝrÝm ProgramlarÝ blmnde
Bilim ÜlaÕÝn gnlllk ynetimi hakkÝnda detaylÝ bilgi vermekteyiz.
2010 yÝlÝnda YÝldÝzlar TakÝmÝ iinde yer alan yetenek ynetimi gelißim programÝ
kapsamÝnda yÝldÝz alÝßanlarÝmÝz liderlik yetkinliklerini gelißtirmek amalÝ,
gnll projeleri gerekleßtirmekte ve nemli projelerde rol almaktadÝr.
Ünsan KaynaklarÝ uygulamalarÝ erevesinde alÝßanlarÝn gnlllk
alÝßmalarÝna mesai saatlerinde izin verilmesi Bilim ÜlaÕÝn fark yaratan
uygulamalarÝndan biridir.
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KatÝlÝm
alÝßanlarÝmÝzÝn gerek bireysel gerekse ekip halinde tanÝnmasÝ, katÝlÝmlarÝnÝ
cesaretlendirilmesi, zendirilmesi ve desteklenmesi amacÝyla aßaÛÝda
belirtilen eßitli yaklaßÝmlar gelißtirdik.
Ekip alÝßmalarÝna KatÝlan alÝßan OranÝ
alÝßanlardan Gelen Proje
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alÝßanlarÝmÝzÝn iß saÛlÝÛÝ ve gvenliÛi bizim iin ok nemli.alÝßanlarÝmÝzda
iß saÛlÝÛÝ ve gvenliÛi bilinci yaratmaya ynelik 2008Õden beri her 28 Nisan
Ð Dnya Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi- gnnde ÒBir Slogan Yaz Üinde Üß SaÛlÝÛÝ
ve GvenliÛi OlsunÓ temalÝ slogan yarÝßmasÝ dzenlemekteyiz.
Yeniliki yaratÝcÝ girißimleri destekleyecek olanaklarÝn yaratÝlmasÝ amacÝyla
Bilim neri Sistemi kapsamÝnda, yÝl iinde mavi yakalÝ alÝßanlarÝmÝzdan
srekli gelen iyileßtirme nerileri ile ilgili grßleri deÛerlendirmekteyiz.
DeÛerlendirmeleri, GMP gereklilikleri, verimliliÛin arttÝrÝlmasÝ, kalitenin
iyileßtirilmesi, maliyetlerin azaltÝlmasÝ, alÝßma ortamÝnÝn iyileßtirilmesi, iß
saÛlÝÛÝ ve gvenliÛine katkÝ, mßteri memnuniyeti, toplumun gelißtirilmesi,
evreye etki, alÝßan memnuniyetine katkÝ vb. konular gz nnde
bulundurularak gerekleßtirmekteyiz.
alÝßanlarÝn ynetimsel kararlarÝn bir parasÝ olmasÝ ve ekip alÝßmasÝnÝ
desteklemek amacÝyla kurulan kurullarda da birok alÝßanÝmÝz grev alÝr.
Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi, Kurumsal Ületißim, SOSAK, Ünsan KaynaklarÝ, Üß
DeÛerleme, Kariyer KurullarÝ alÝßan temsilcilerimizin grev aldÝklarÝ kurallardan
bazÝlarÝdÝr.
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Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi
Bilim ÜlaÕta Kalite, evre, Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi standartlarÝnÝ tek bir
erevede dzenleyen EYS Entegre Ynetim Sistemini uygulanmaktayÝz.
Sistemimiz, cGMP, ISO 9001 Kalite Ynetim Sistemi, ISO 14001 evre
Ynetim Sistemi, OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sistemi
standartlarÝnÝ temel alÝr.
erkezky retim Tesisimiz 2004 yÝlÝndan itibaren EYS SertifikalarÝna sahiptir.
AynÝ standartlarÝn temel alÝndÝÛÝ Gebze retim Tesisimizin de 2010 yÝlÝnda
belgelendirilmesini hedeflemekteyiz.
Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sistemi, Bilim Üla ISG politikasÝ ve risk analizi
temelinde yapÝlandÝrÝlmÝßtÝr. Risk analizi alÝßmalarÝ, kurum genelinde yÝllÝk
olarak blmlerdeki OHSAS 18001 alÝßma TakÝmlarÝ tarafÝndan tekrarlanÝr.
alÝßma kapsamÝnda faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeler, bunlarÝn
gerekleßme olasÝlÝklarÝ ve ßiddeti deÛerlendirilerek, riskler belirlenir. Risklerin
dereceleri gz nnde bulundurularak faaliyet planÝ olußturulur. Faaliyet
planÝ yÝllÝk ÜSG hedefleri ve ÜSG Ynetim ProgramlarÝ kapsamÝnda ynetilir
ve yrtlr.
Üß srekliliÛini kesintiye uÛratabilecek doÛal afetler ve operasyonel acil
durumlar da risk analizinin bir parasÝ olarak ele alÝnÝr. Üßletmelerimizde,
acil durum ekipleri ve tm alÝßanlarÝn katÝlÝmÝ ile yÝlda iki kez acil durum
tatbikatÝ yapmaktayÝz. alÝßanlarÝmÝzÝn alÝßma ortamlarÝna uyumluluklarÝnÝ
artÝrmak amacÝyla ergonomi ve ißyeri hekimi eÛitimleri vermekteyiz.
Bilim Üla iß kazasÝ aÛÝrlÝk hÝzÝ oranlarÝna bakÝldÝÛÝnda:
Üß kazasÝ aÛÝrlÝk hÝzÝ, 3 gnden fazla kayÝp gnle sonulanan kazalarÝ
kapsamakta olup, bir takvim yÝlÝnda alÝßÝlan her 100 iß saatine karßÝlÝk, ka
saatin kaybedildiÛini gsterir.
Üß KazasÝ AÛÝrlÝk HÝzÝ
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Risk analizinden Ýkan risklerin kontrol altÝnda tutulmasÝ amacÝyla ÜSG
prosedr, talimat ve eylem planlarÝ olußturulmußtur. YayÝlÝm ve uygulama
etkinliÛi, son risk analizi sonularÝ, kaza ve vakalar, mesleki hastalÝk riskleri,
kißisel maruziyet seviyesi lmleri, i ve dÝß denetim bulgularÝ ve alÝßanlarÝn
kaza riski, kÝl payÝ kaza gibi geri bildirimleri doÛrultusunda deÛerlendir ve
gzden geiririz. Üyileßtirmeye aÝk alanlarÝ (ÜAA) Òprosedr ve talimat
revizyonlarÝÓ, Òuygulama yntemi ve denetimiÓ, ÒalÝßma ortamÝ ve donanÝmÝÓ
ve ÒeÛitimÓ katmanlarÝnda ele alÝrÝz.

58

Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi PolitikamÝz
¥

PaydaßlarÝmÝzÝn, kurulußumuzun faaliyetleri dolayÝsÝyla maruz
kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek iin uygun teknoloji kullanÝr,
koruyucu ve nleyici tedbirleri alÝrÝz.

¥

Kurulußumuzda yrtlen faaliyetlerin, SaÛlÝk BakanlÝÛÝ yasa ve
ynetmelikleri ile gncel GMP (Üyi retim UygulamalarÝ) standartlarÝ yanÝ
sÝra yrrlkteki Üß Hukuku MevzuatÝ ve yerel gerekliliklere uyumu saÛlarÝz.

¥

Kurulußumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi
tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere
ekerek kontrol altÝnda tutarÝz.

¥

Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim SistemiÕmizin, kurulußumuz ve alt
ißverenlerimizin alÝßanlarÝ tarafÝndan benimsenmesi ve uygulanmasÝ iin
gerekli eÛitim faaliyetlerini dzenleriz.

¥

OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim SistemiÕnin devamlÝlÝÛÝnÝ
saÛlar, periyodik belirlenen hedefler ve gzden geirmelerle srekli
iyileßtirir ve bu sayede, yaralanma ve iß hastalÝklarÝnÝ nlemeyi taahht
ederiz.

ISG Kurulu
Gebze ißletmemizde proaktif yaklaßÝmla
tasarlayÝp devreye aldÝÛÝmÝz 11.400 palet
kapasiteli ÓinsansÝz depoÓ ile ißletmelerde en
fazla iß kazalarÝnÝn yaßandÝÛÝ alan olan taßÝma
kaldÝrma ve istifleme kaynaklÝ kaza ve mesleki
hastalÝklarÝn olußma risklerini nemli derecede
azalttÝk.

Üß SaÛlÝÛÝ ve KurullarÝ YnetmeliÛi gereklilikleri doÛrultusunda belirlenen
yelere ilave olarak, ynetici ve uzman seviyesindeki departman
temsilcilerinden olußur. Kurul en az ayda bir kez toplanarak, aßaÛÝdaki
gndemle DeÛerlendirme ve Gzden Geirme (DGG) yapar;
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

ÜSG PolitikasÝ
Risk Analizi SonularÝ, ÜSG Hedefleri, ÜSG YÝllÝk Faaliyet PlanÝ ve Ynetim ProgramÝ
Ü ve DÝß Denetim BulgularÝ, Dzeltici ve nleyici Faaliyetler ve Üyileßtirme PlanlarÝ
Yasal DeÛißikliklerin Takibi
alÝßan Temsilcisi ve DiÛer Kurul yeleri TarafÝndan Getirilen Bulgu ve neriler
Üß KazasÝ, Kaza Riski, KÝlpayÝ Kaza ve Meslek HastalÝklarÝ Bildirimleri,
EÛitim Faaliyetleri
DoÛal Afetler ve Acil Durumlara HazÝrlÝk

ISG alÝßma TakÝmlarÝ
ISG KapsamÝnda verilen eÛitimler (Adet)

Departman Mdrlkleri tarafÝndan belirlenen ynetici ve
uzmanlardan olußur. TakÝmlarÝn temel amacÝ yayÝlÝm ve uygulama
etkinliÛini srekli olarak artÝrmaktÝr. EYS kapsamÝnda risk analizleri
yapmak, ÜSG, SOP ve talimatlarÝnÝ uygulamadan elde edilen
tecrbeler doÛrultusunda gzden geirmek, temsilcisi olduklarÝ
blmlerde emniyetli alÝßma kurallarÝna uygunluÛu saÛlamak,
ÜSG bildirimlerini deÛerlendirmek, i denetim faaliyetlerine katÝlmak,
ÜAAÕlar iin faaliyet planlamak ve yrtmek gndemiyle ayda bir
veya gerektiÛinde daha sÝk olarak toplanÝr.
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Kurulußumuzun Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛiÕni deÛerlendirdiÛi
performans gstergelerinden biri de ÒÜSG kapsamÝnda verilen
eÛitimlerÓdir. Bu eÛitimler kapsamÝnda, kißi baßÝna yÝlda en az 4
saat ÜSG eÛitimi dzenlemekteyiz.
Bilim ÜlaÕta Kalite, evre, Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi standartlarÝnÝ
tek bir erevede dzenleyen EYS Entegre Ynetim Sistemi'ni
uygulamaktayÝz. Sistemimiz, cGMP, ISO 9001 Kalite Ynetim
Sistemi, ÜSO 14001 evre Ynetim Sistemi, OHSAS 18001 Üß
SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sistemi standartlarÝnÝ temel alÝr.

59

ÜSG Ynetim ProgramÝ ve 2010 Hedefleri

2010 Hedef

Ülgili Tehlike

Gebze Üßletmemizde 87 dBA ve zerinde Kißisel Grlt
Seviyesine maruz kalan kißi sayÝsÝnÝ 2Õye dßrmek

Grlt

-Üßitme saÛlÝÛÝnÝn korunmasÝ
programÝnÝn uygulanmasÝ

Faaliyetler

Üß KazalarÝ

-Üß kazalarÝnÝn araßtÝrÝlmasÝ srelerine
kk sebep analizlerinin eklenmesi ve
yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝ

erkezky Solid ambalaj ßiße yÝkama makine grlt
deÛerini 93 dBA Ôden 85 Dba veya altÝna dßrmek.
Üß kazasÝ aÛÝrlÝk oranÝnÝ 0,45Õin altÝnda
gerekleßtirmek

-Risk analizleri yaparak kazaya sebep
olabilecek olasÝlÝklarÝ minimize etmek
"Nokta BazÝlÝ EÛitimleri" olußturmak ve
uygulamaya almak
*DavranÝß OdaklÝ Gvenlik Ynetimi
ProgramÝ HazÝrlamak

Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sisteminin benimsetilmesi
iin kurulußumuz ve altißveren alÝßanlarÝna en az 4
saat/kißi eÛitim vermek

*Ergonomi ProgramÝ OlußturulmasÝ

Acil Durumlar

Patlamadan Korunma DokmanÝ
OlußturulmasÝ

Üß EkipmanlarÝndan kaynaklanan
tehlikeler

Makine Risk DeÛerlendirmelerin Yeni
Ynetmelik KapsamÝnda YapÝlmasÝ

Kimyasal maddelerden kaynaklanan
tehlikeler

Kimyasal Ynetimi ve Tehlike Ületißimi

El ile ilgili yapÝlan ißlerden kaynaklanan
tehlikeler

El kazalarÝyla ilgili kampanya yapÝlmasÝ

Elektrik ile ilgili tehlikeler

Etiketleme-Kilitleme Sistemi olußturmak

Üß KazalarÝ-Acil Durumlar

-Firmaya zg ÜSG EÛitim Filmi YapÝmÝ
-EÛitimlerin planlanarak gerekleßtrilmesi.

Meslek HastalÝklarÝ

SaÛlÝk gzetimi ve ißyeri saÛlÝk hizmetlerinin
organizasyonu

OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi Ynetim Sisteminin
etkinliÛini arttÝrmak

OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi
Ynetim Sisteminin etkinliÛini arttÝrmak

ÜSG Faaliyetlerinin ynetimi iin "SAP ÜSG
Modlnn" ara olarak kullanÝmÝ saÛlamak

DoÛalgaz giriß sistemi topraklama lm deÛerini 0.5
ohm'dan 0.30 ohm'a dßrmek (erkezky ißletmesi)

Üß KazalarÝ - Acil Durumlar

DÝß denetimlerde kritik ve majr hata almamak, minr
hata sayÝsÝnÝ maksimum 5 olarak gerekleßtirmek

OHSAS 18001 Üß SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi
Ynetim Sisteminin devamlÝlÝÛÝ

ISG ile ilgili konularÝn gncel takip edilmesi

OlasÝ iß kazalarÝnÝ ngrp nlemek amacÝyla kÝlpayÝ
kart bildirimini minimum 18 ve zeri olarak
gerekleßtirmek (erkezky ißletmesi)

Üß KazalarÝ

KÝlpayÝ kartÝ ile ilgili eÛitim verilmesi

Acil Durumlar

"Acil Durum Ynetimi ve YangÝn GvenliÛi"
Faaliyetlerinin EtkinliÛini ArttÝrmak

Acil durumlarda alÝßanlarÝmÝzÝn nleyici tedbirler almasÝ
ve yasal mevzuat kapsamÝnda yÝlda en az 2 kez Acil
Durum TatbikatÝ yapmak
Acil durumlarda mdahale edecek ekibin sayÝsÝnÝn en
az 90 olmasÝnÝ saÛlamak
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¥ El ile ilgili yapÝlan ißlerden
kaynaklanan tehlikeler
¥ EkranlÝ ekipmanlarla ilgili tehlikeler
¥ Ergonomik Tehlikeler

Topraklama hat baÛlantÝlarÝnÝn iyileßtirilmesi

rn SorumluluÛu
Kurulußumuz, insan saÛlÝÛÝna ynelik 90 farklÝ rn 207 form halinde retim,
pazarlama ve satÝßÝnÝ yapmaktadÝr. rettiÛimiz rnlerimizin nihai tketici olan hastaya
ulaßmasÝna kadar olan sreteki sorumluluklarÝmÝz baßlÝca iki baßlÝk altÝnda ele
alÝnabilir.
¥

¥

Gelißtirme, retme, saklama, sevkiyat: retceÛimiz rnn Ar-Ge departmanÝmÝz
tarafÝndan eßdeÛer ila ynetmelikleri ve GMP normlarÝna uygun ßekilde
gelißtirilmesi, hammaddenin uluslararasÝ standartlar ve GMP normlarÝna uygun
tedarikilerden alÝnmasÝ, retimi ile ecza depolarÝna ulaßtÝrÝlmasÝ kadar olan
srete yine SaÛlÝk BakanlÝÛÝÕnÝn belirlediÛi GMP normlarÝna uygun yksek
standartlarÝn uygulanmasÝ,
Doktor ve eczane tanÝtÝmÝ: rnlerimizin SaÛlÝk BakanlÝÛÝ tarafÝndan onaylanmÝß
endikasyonlarÝnda kullanÝmÝnÝn ve etkinliÛinin, kanÝtlanmÝß bilimsel bilgilerle
tanÝtÝmÝnÝ yapmak, fiyat, satÝß koßullarÝ ve geri deme durumu hakkÝnda
mßterilerimizi bilgilendirmek bu blmdeki temel hizmet alanlarÝmÝzdÝr.
Bu hizmetlerden en nemlisi saha alÝßanlarÝ tarafÝndan dzenli olarak
gerekleßtirilen mßteri ziyaretleridir. Bu aßamada rnlerimizin doktor ve
eczanelere tanÝtÝmÝnda kullanÝlan bilimsel bilgilerin doÛruluÛu bu bilgiyi derleyen
departman dÝßÝnda ayrÝ departman tarafÝndan kontrol ediyoruz. Bylece
mßterimize ulaßan bilginin kanÝtlanmÝß bilimsel bilgi olmasÝ sorumluluÛumuzu
her ynden denetlemekteyiz.

Mßterilerimiz
rnlerimizin nihai kullanÝcÝlarÝ hastalardÝr. Ancak sektrn zelliÛi gereÛi hastalar
kullanacaÛÝ ilacÝ belirleyememektedir. AyrÝca reglasyonlar gereÛi ila ßirketleri
hastalarla temas kuramaz ne de reklamlar veya diÛer benzeri aralarla rnlerini
tanÝtamazlar. DolayÝsÝyla doktorlar ila tercihini hasta yerine yaptÝÛÝndan, doktorlar
asÝl mßteri olarak deÛerlendirilmektedir.
Doktordan reetesini alan hasta, reetesiyle birlikte eczaneye baßvurur. Hasta, iinde
bulunduÛu sosyal gvenlik kurumu tarafÝndan belirlenen geri deme esaslarÝna gre
ilacÝnÝ eczaneden temin eder. Ülgili kurumun geri deme esaslarÝna uygun olarak
eczacÝlarÝn, kanunlarca tanÝmlanmÝß, gelen reetede yer alan ilalarÝ daha ekonomik
eßdeÛerleriyle deÛißtirebilme haklarÝ bulunmaktadÝr. Bu nedenle alÝm kararÝnÝ doÛrudan
etkileyen konumda olduklarÝ iin, eczacÝlar 2. mßteri grubumuzu olußturmaktadÝr.
Doktorlar ve eczaneler alÝm kararÝnÝ veren mßteri grubumuz olmakla beraber her
iki mßteri grubuna da doÛrudan satÝß yapÝlmamaktadÝr. rnlerimiz reglasyonlar
gereÛi ecza depolarÝna satÝlmakta ve bu kanalla eczanelere ulaßmaktadÝr. DolayÝsÝ
ile, eczacÝlarÝn kurulußumuzla iletißimi ecza depolarÝ kanalÝyla olmaktadÝr. Ecza
depolarÝ doÛrudan satÝß yaptÝÛÝmÝz mßteri grubumuzdur ve hem mßteri, hem de
daÛÝtÝm kanalÝ olarak deÛerlendirilmektedir.
2009 yÝlÝ itibariyle Trkiye genelinde 100.000Õnin zerinde doktor ve 24.000 dolayÝnda
eczane bulunmaktadÝr. 900Õe ulaßan TTSÕlerle gnlk yaklaßÝk 15.000 doktor ve 3.500
eczane ziyareti yapÝlmaktadÝr.

DoÛan OKSAY

Seluk Ecza Deposu

SaÛlÝk sektrne 1982 yÝlÝnda Seluk Ecza Deposu
ile baßladÝm. Bu vesile ile de Bilim Üla firmasÝnÝ
tanÝmÝß oldum. Benim tanÝdÝÛÝm 28 yÝllÝk sre
ierisinde firmanÝn gelißimini vizyon ve teknolojik
aÝdan saygÝ ve hayranlÝkla takip ettim.
Bilim Üla gnmzde tamamÝ yerli sermaye ile
kurulmuß, dnyada eßi ve benzerinin az
grlebileceÛine inandÝÛÝm en yksek standart
ve teknoloji ile donatÝlmÝß retim tesisiyle ve geniß
rn yelpazesi ile lkemizin bir gurur abidesidir.
Firma sektrn her trl sorunlu dnemlerinde
nclk misyonunu stlenerek sorun zc
kimliÛini daima n planda tutmußtur. Firma bu
zelliÛi ile ißbirliÛi ierisinde bulunduÛu daÛÝtÝm
kanallarÝ ve eczaneler tarafÝndan duyulan
gvenilirliÛini pekißtirmißtir.

Profesyonel bakÝß aÝmdan Bilim Üla itibarÝ
iin nemli bulduÛum konularÝ ßyle
zetleyebilirim; rnlerine duyulan gven,
tedavi seeneklerim arasÝnda bilinir, etkili,
gncel ilalarÝnÝn olmasÝ, ulusal ila
sanayine yatÝrÝm yapmasÝ, araßtÝrma
Ðgelißtirmeye kaynak olußturmasÝ,
pazarlama ve tanÝtÝm alÝßmalarÝnda etik
ve ilkeli ynetimi belli baßlÝ konular olarak
sÝralanabilir.

Yusufhan SOÚLU
Prof. Doktor

Hem profesyonel hem sÝradan bir yurtdaß
olarak ulusal olmasÝ, ekonomik katkÝlarÝ
ve yatÝrÝma gelißime ncelik vermesi ve
bu anlamda yaptÝÛÝ sÝramalar taktir
ettiÛim zelliklerdir.

61

Hasta SaÛlÝÛÝ ve GvenliÛi
Tketicinin saÛlÝÛÝ ve gvenliÛi amacÝ ile saÛlÝk mesleÛi mensuplarÝ tarafÝndan
ruhsatlÝ rnlerimizin kullanÝmÝna baÛlÝ olarak ortaya ÝktÝÛÝndan ßphe edilen
istenmeyen etkiler, farmakovijilans kapsamÝnda izlenmektedir. Farmakovijilans
beßeri tÝbbi rnlerimizin gvenli ßekilde kullanÝmlarÝnÝn saÛlanmasÝ iin
advers etkilerin (istenmeyen yan etkilerin) sistematik bir ßekilde izlenmesi,
bu hususta bilgi toplanmasÝ, kayÝt altÝna alÝnmasÝ, deÛerlendirilmesi,
arßivlenmesi, gerekli ulusal/uluslararasÝ, resmi veya gayri resmi kißi ve
kurulußlar ile irtibatlarÝn kurulmasÝ ve bu rnlerin kullanÝmÝ sonucunda ortaya
Ýkabilecek zararÝn en az dzeye indirilmesi iin gerekli tedbirlerin alÝnmasÝnÝ
hedefleyen bir yapÝdÝr. Baßta saha kadromuz olmak zere herhangi bir
nedenle ile mßterilerimiz veya tketiciler ile iletißeme geebilecek olan
alÝßanlarÝmÝz sz konusu eÛitimlere (ve gerektiÛinde hatÝrlatma eÛitimlerine)
tabi tutulmaktadÝr.

Pazarlama Ületißimi
Doktor, diß hekimi ve eczacÝ olan mßterilerimize rasyonel ila kullanÝmÝna
ynelik olarak aktarÝlan bilgilerin etik deÛerlere uygunluÛu, gerek SaÛlÝk
BakanlÝÛÝÕnÝn Beßeri TÝbbi rn TanÝtÝm YnetmeliÛiÕne gerekse yesi
olduÛumuz ÜEÜS TanÝtÝm ÜlkeleriÕne uygunluÛu bilimsel servis tarafÝndan
kontrol edilmektedir.

Mßteri Memnuniyeti
Mßteri ßikayetleri nemli bir geri bildirim aracÝ olup, her ßikayet bir iyileßtirme
fÝrsatÝ olarak grlmekte ve ßikayetleri, mßterilerimizin rn ve hizmetlerimize
ynelik algÝlamalarÝnÝ anlamak adÝna nemli bir iletißim aracÝ olarak
deÛerlendirilmekteyiz. Mßterilerimizin beklenti ve algÝlamalarÝnÝ Ûrenmek
amacÝyla kullandÝÛÝmÝz nemli bir yaklaßÝmÝmÝz Mßteri Memnuniyeti AnketiÕdir.
MMA kapsamÝnda, 2001 yÝlÝndan bu yana doktorlara, 2004 yÝlÝndan bu yana
eczanelere de bir dÝß kuruluß yardÝmÝyla MMA uygulanmaktayÝz. Ecza
depolarÝnda ise kurulußumuzla iletißimi olan yneticiler hedeflenmekte ve 2004
yÝlÝndan bu yana her yÝl yaklaßÝk 150 kißilik bir grupla anket gerekleßtirilmekteyiz.
Bu araßtÝrmalarda kullanÝlan soru formlarÝ dÝß kurulußun desteÛi ile PD
alÝßanlarÝyla beraber EFQM Mkemmellik ModeliÕne ve uluslararasÝ
Mßterilerimizin kurumumuza erißimini
standartlara uygun olarak ortaklaßa hazÝrlanmaktadÝr. Anket formundaki
ko l ay l aß tÝ rm ak  zere 2010 Õ da Mßt eri
sorularÝ, mßterilerimizin gncel istekleri ve beklentileri ÝßÝÛÝnda
Bilgi HattÝ kurulmasÝnÝ hedeflemekteyiz.
gncellemekteyiz. Anket formlarÝnda 3 ayrÝ blm bulunmaktadÝr. Birinci
blm beklentileri, ikinci blm algÝlamalarÝ sorgulamakta, nc
blm ise anket sorularÝnÝn dÝßÝnda mßterilerin diÛer neri ve gereksinimlerinin
aÝk ulu sorular yardÝmÝyla Ûrenilmesini saÛlamaktadÝr. Memnuniyet seviyesinin
sonularÝ ve lmnn analizinde ÒGAP AnaliziÓ kullanÝlmaktayÝz. Bu karßÝlanan
beklentilerin derecesine gre memnuniyeti ltÛmz bir yntemdir. MMAÕlar
dÝßÝnda dzenlediÛimiz bilimsel toplantÝlarda ve katÝldÝÛÝmÝz kongrelerde
uyguladÝÛÝmÝz etkinlik anketleri de mßterilerimizin beklentilerini, algÝlamalarÝnÝ
ve gereksinimlerini Ûrenmek iin kullandÝÛÝmÝz diÛer bir aratÝr.
Mßterilerimizin hem mevcut pazardaki gereksinimleri karßÝlamak hem de
gelecekteki gereksinim ve beklentileri doÛrultusunda hizmetleri zenginleßtirmek
amacÝyla belirtilen aralardan elde edilen bilgiler eßitli ortamlarda
deÛerlendirilmekte ve yapÝlmasÝ gereken iyileßtirilme alÝßmalarÝnÝ ngrlp
belirlenmekteyiz. Üla endstrisindeki reglasyonlardan dolayÝ, TrkiyeÕde lokal
inovatr bir firma bulunmamaktadÝr. EßdeÛer ila sektrnde ise yeni rn
gelißtirilmesi, daha ok pazar trendleri ve tedavi rehberlerinin (uluslararasÝ
hekim birliklerinin hastalÝklarÝn tedavisiyle ilgili nerileri) izlenmesi sonucunda
olmaktadÝr. Kurulußumuzun rn yapÝsÝ da buna paralel eßdeÛer rnlerden
olußmakta, yeni rnlerimizi de eßdeÛer ya da lisans altÝnda gelißtirilmekteyiz.
Bu nedenle yukarÝda belirtilen yntemlerle toplanan mßteri gereksinim ve
beklentileri, rnden ziyade mevcut ve gelecekteki hizmet aÝsÝndan geri
bildirimler iermektedir.
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MMA Toplam Memnuniyet (%)
Mßteri beklenti ve algÝlarÝnÝ Ûrenmek amacÝyla
kullandÝÛÝmÝz MMA anketi doktorlara 2001, eczane ve
ecza depolarÝna 2004 yÝlÝndan beri bir dÝß kuruluß
yardÝmÝyla uygulanmaktadÝr. Anket formlarÝnda 3 ayrÝ
blm bulunmaktadÝr. Birinci blm beklentileri, ikinci
blm algÝlamalarÝ sorgulamakta, nc blm ise
mßterilerimizin diÛer neri ve gereksinimlerini aÝk
ulu sorular ile Ûrenilmesini saÛlamaktadÝr. Tablo
genel memnuniyet oranÝ (doctor+aczane+ecza deposu)
dzeyini gstermektedir. KarßÝlaßtÝrmalÝ tabloda
grldÛ gibi MMA genel memnuniyet oranÝ artan bir
trende sahiptir.
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hem sayÝ hem de ierik olarak deÛerlendirilmektedir.
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Tedarikilerimiz ve Üßbirliklerimiz
ÜßbirliÛi PolitikamÝz
Mßterilere ve diÛer paydaßlarÝmÝza artan deÛer yaratmak amacÝyla, karßÝlÝklÝ baßarÝyÝ
gvence altÝna alarak eßitli kurulußlarla sreklilik arz eden gven verici ilißkiler kurar
ve gelißtiririz.
Üßbirliklerinin uzun sre birlikte alÝßmaya ve srdrlebilir deÛer artÝrÝmÝna baÛlÝ
olduÛu bilinci ile hareket eder, stratejik ve operasyonel ißbirliklerini belirlerken
kurumsal ve stratejik gereksinimleri, birbirimizi tamamlayÝcÝ kuvvetli ynleri ve
yetenekleri temel alÝrÝz.
ÜßbirliÛi yaptÝÛÝmÝz kurulußlarla karßÝlÝklÝ yarar elde etmek ve ortak amalara erißmek
zere; uzmanlÝk, kaynak ve bilgi birikimi aÝsÝndan birbirimizi destekleyen yapÝyÝ
olußturur ve gelißtiririz.
ÜßbirliÛi yaptÝÛÝmÝz kurulußlarla karßÝlÝklÝ gven, saygÝ ve aÝklÝÛa dayalÝ srdrlebilir
bir ilißki kurarÝz. Ülißkilerimizi etik ilkelerimiz erevesinde yrtr, yasa ve kurallara
uygunluk, doÛruluk ve tutarlÝlÝk iinde ynetiriz.
ÜßbirliÛi yaptÝÛÝmÝz kurulußlarÝn faaliyetlerini gerekleßtirirken, kresel ilkeler
szleßmesinde belirtilen Ünsan haklarÝ ve alÝßma koßullarÝna ilißkin maddelere uygun
davranÝß gstermelerini bekleriz.
ÜßbirliÛi yaptÝÛÝmÝz kurulußlarÝn fikir retme ve yenileßim faaliyetlerinde yer almalarÝ
iin yaklaßÝmlar olußtururuz.
ÜßbirliÛi ilißkisinin performansÝnÝ lmeye ve deÛerlendirmeye ynelik sreleri gelißtirir
ve aynÝ zamanda ißbirliÛi yaptÝÛÝmÝz kurulußlarÝn kÝsa ve uzun vadeli beklentilerini
anlar, algÝlarÝnÝ ynetiriz.

Tedariki Memnuniyeti
Tedarikilerin beklentileri ve beklentilerin karßÝlanmasÝna ilißkin algÝlarÝ,
yapÝlan periyodik toplantÝlarda ve TMA ile llmekte, belirlenen
ÜAAÕlarÝn iyileßtirilmesine ynelik iyileßtirme planlarÝ gelißtirilmekte ve
uygulamaktayÝz.
Tedariki Memnuniyeti
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Üß OrtaklarÝ ZirvesiÕnin 2010 yÝlÝnda gerekleßtirilmesini planlanladÝk.
Üß OrtaklarÝ ZirvesiÕnde, ßirketimizin misyon-vizyon-deÛerleri, stratejisi ve
srdrlebilirlik ve EFQM Mkemellik Modeli kltr ile ilgili alÝßmalarÝmÝz
aktarÝlarak ortak kltr yaratÝlmasÝna katkÝ saÛlanmasÝ amaladÝk.
Yine bu zirvede iß ortaklarÝ deÛerlendirme kriterlerimiz doÛrultusunda baßarÝ
gstermiß olanlara dllendirme ve onurlandÝrma uygulamasÝ yapÝlacaktÝr.
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Toplumsal YatÝrÝmÝmÝz
A

Toplumun Bilgilendirilmesi
Üla sektrnn kendine has dinamikleri var. AyrÝca toplumda ila (saÛlÝk)
ve krlÝlÝÛÝn bir araya gelmesinin yarattÝÛÝ olumsuz bir algÝ mevcut. Gven
esasÝna dayanan bir iletißim ile bu algÝyÝ deÛißtirmek mmkn. Üla firmalarÝ
da gelißtirdikleri projeler ile bunu yapmaya gayret ediyorlar. Pek ok firma
kurumsal sosyal sorumluluk alÝßmalarÝ ile toplumu bilinlendirmeye alÝßÝyor.
Üla ßirketlerinin yrttÛ iletißim faaliyeti sayesinde pek ok insan; hastalÝk,
doÛru ila kullanÝmÝ, aile hekimliÛi vb. konuda bilinleniyor. Bu noktada oÛu
zaman kamunun yapmasÝ gereken Òbilgilendirme, bilinlendirmeÓ grevini
ila ßirketlerinin aÝk ve ßeffaf bir ßekilde yaptÝÛÝnÝ syleyebiliriz. Tabi ki
yasalarÝn izin verdiÛi sÝnÝrlar ierisinde olsa da yerli-yabancÝ ila ßirketleri
nce insan, toplum saÛlÝÛÝ misyonuyla bu alÝßmalarÝ yrtmeye gayret
ediyor.
Ünsan saÛlÝÛÝ gibi hassas bir konuda bilgi veren ve bilgiyi ileten bir kurum
olarak ßeffaf ve iletißime aÝÛÝz. Ületißimin yani bilgilendirmenin olmadÝÛÝ
yerde bilgisizlik ve bilgi kirliliÛi baßrol oynar. Biz Bilim Üla olarak, basÝna
her zaman zamanÝnda bilgi veren, her trl ßartta geri dnß saÛlayan,
ulaßÝlabilir bir ißbirliÛi ierisinde yer alÝyoruz. Medya iin gvenilir bir bilgi
kaynaÛÝ olmayÝ ncelik olarak gryoruz.

B

Gnlllk Ynetimimiz:
Bilim Ila Toplum Gnllleri
alÝßanlarÝmÝzÝn ok duyarlÝ olduÛu, toplumsal sorunlarÝn zmnn bir
parasÝ olabilmeleri iin onlara zel bir platform olußturmuß olmak, mesai
saatleri iinde de gnlllÛe zaman ayÝrabilmeleri ve Bilim ÜlaÕÝn bu
alÝßmalarÝ desteklediÛini bilmeleri alÝßan baÛlÝÛÝnÝ ve kurum kltrmz
glendiriyor.
Bizler bilin dzeyi ve duyarlÝlÝklarÝ yksek Bilim Üla alÝßanlarÝ olarak
ÒYaßadÝÛÝmÝz dnyaya, iinde bulunduÛumuz topluma nasÝl katkÝda
bulunabiliriz?Ó sorusunu kendimize soruyor ve zmn bir parasÝ olabilmek
iin alÝßÝyoruz. Bilim Üla Toplum Gnllleri 2004 yÝlÝnda temelleri atÝlmÝß,
2005 yÝlÝndan beri, "zmn bir parasÝ olmak iin..." bireysel yetkinliklerini,
entelektel sermayesini, zamanÝnÝ, emeÛini ve tecrbesini, ihtiyacÝ olan
kißilerle paylaßan gnll alÝßanlarÝmÝzÝn olußturduÛu bir platformdur. ok
profesyonel bir ßekilde ynetilmektedir. AßaÛÝdaki tabloda gnlllk
platformunun nasÝl ynetildiÛi grlebilir. 2010 yÝlÝnda 653 aktif yesi ile 11
ilde, TrkiyeÕnin her iline ulaßabilecek toplam 20 ekip ile faaliyet gstermektedir.

Her yÝl gnlllerimiz ÒBilim Üla Toplum Gnllleri Misyonumuz
ve ÜlkelerimizÓ doÛrultusunda sponsorluÛunu Bilim ÜlaÕÝn
stlendiÛi projeler hazÝrlamakta ve ekip liderlerinden olußan st
kurulda kabul edilen projeleri Ailelerimizin ve PaydaßlarÝmÝzÝn
da gnll desteÛini alarak hayata geirmektedir.
Gnlllk konusunda markalaßan bir platformumuz var; Bilim
Üla Toplum GnllleriÉ GnlllÛ ok nemsiyoruz.
alÝßanlarÝmÝzÝn katÝldÝÛÝ gnlllk faaliyetlerini ynetimimiz
sonuna kadar destekliyor. lkemizde alÝßan oranlarÝ dikkate
alÝndÝÛÝnda en yksek gnlls olan ßirketlerden biriyiz.
En byk sermayemiz bilgi, beceri, zaman ve tecrbemiz, en
byk destekimiz bize lojistik ihtiyacÝmÝz iin bte saÛlayan,
alÝßma saatleri iinden zaman veren ßirketimiz BÜLÜM ÜLA.
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Bilim Üla Toplum Gnlls; Þirketimizin vermiß olduÛu imkanlar doÛrultusunda emeÛini,
zamanÝnÝ, bilgi birikimini ve entelektel sermayesini hibir maddi Ýkar gzetmeksizin toplumun
duyarlÝlÝÛÝnÝ artÝrmak adÝna nderlik ettiÛi alÝßmalar ile rnek olarak kullanan kißidir. Sahip
olduÛu yetkinliklerle geleceÛimizin teminatÝ ocuklarÝmÝzÝn, engellilerimizin, alÝßanlarÝmÝzÝn
ve ailelerimizin kißisel gelißimlerine katkÝda bulunan ve onlarÝn hayatlarÝnÝ daha anlamlÝ kÝlmak
ve geleceÛe umutla bakmalarÝnÝ saÛlamak adÝna fark yaratmaya alÝßan kißidir.
25.12.2005 tarihinden beri Bilim Üla Toplum Gnllsym.Toplum Gnlls olmam; Bir
toplum bireyi olarak srdrmß olduÛum iß ve sosyal yaßantÝmÝ daha iyi gzlemlememe
sebep olmußtur.
Kadir G KBAKAN
Bilim Üla Samsun
Blge Mdr
Toplum Gnlls

Üß ve sosyal evremde ilk nce birey olarak kendimin sonrasÝnda toplum olarak hepimizin
yarÝnlarÝmÝza yaßanabilir daha gzel bir dnya bÝrakmasÝ, bÝrakacaÛÝmÝz dnyada bilinli ve
aydÝn bir gelecek nesil yetißtirilmesi gerekliliÛi adÝna duyarlÝlÝÛÝm artmÝßtÝr.Þirketimizin sunmuß
olduÛu imkanlar doÛrultusunda eßitli gnlllk faaliyetlerde grev almÝß ve bir kaÝna
liderlik etme ßansÝm olmußtur, bugne kadar yapmÝß olduÛum ve halen yapmakta olduÛum
gnlllk alÝßmalarÝnda aldÝÛÝm eÛitimler kißisel gelißimime katkÝda bulunmußtur.

rnek :
Serev&Bilim Üla Toplum Gnllleri FotoÛraf Sergisi projemiz kapsamÝnda AFSAD (Ankara FotoÛraf SanatÝlarÝ DerneÛi)
tarafÝndan almÝß olduÛum fotoÛrafÝlÝk eÛitimi sayesinde ßu anda fotoÛraf ekmek benim en byk hobim ve tutkum
olmußtur.
Bilimin Kardeßleri Tiyatroda projemiz kapsamÝnda profesyonel ynetmenden almÝß olduÛumuz tiyatro eÛitimi (sahnede
etkili duruß, mimikleri kontrol etme ve etkili kullanma, diyaframÝn etkin kullanÝmÝ, sesini dinleme) meslek hayatÝmdaki en
byk kazanlarÝmdan biri olmußtur. Bilim Üla, Gnlllk faaliyetlerinde eÛitim ve evre alanÝnda toplumun bilinlendirilmesine
katkÝda bulunmuß, geleceÛe umutla bakan, sorumluluk bilinci yksek, daha duyarlÝ ve aydÝn bir nesil yetißmesine nclk
ederek lkesine sosyoekonomik alanda kÝsa ve uzun vadede direk ve in direk katkÝda bulunmußtur.Bununla beraber
yaratmÝß olduÛu etki ile toplumun etik ve ilkeli deÛerlerine liderlik eden lkesinin nc kurulußlarÝndan biri olmußtur.
1.Peryn Gnlllk dl
2.Trkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk DerneÛi (KSSD) Byk

dl

SGD ve Bilim Üla ißbirliÛi 2006 yÝlÝnda Bilim ÜlaÕÝn gnlllk projelerine baßlamak istemesi
ile birlikte baßladÝ. zel sektrde gnlllk konusunda fark yaratmak adÝna yola Ýkan Bilim
Üla Gnllleri, hem gnlllerinin farklÝ projeler ile bulußabilmesi hem de projelerin SGD
tecrbesi ile byyebilmesi noktasÝnda SGD ile ißbirliÛi yapmaya ve SGD yelerinden
biri olmaya karar verdiler.
Bilim ÜlaÕÝn kalite sreci ile elde ettiÛi baßarÝlar, toplumsal projeler gelißtirme ve yatÝrÝm
konularÝna da yansÝmakta. Kurumsal dzeyde yryen toplumsal yatÝrÝm alÝßmalarÝna,
alÝßanlarÝnÝ dahil ederek, farkÝndalÝklarÝnÝn artmasÝ konusunda verdikleri aba, toplumsal
yatÝrÝm konusunu bir btn olarak ele aldÝklarÝnÝ gsteriyor.
Bilim Üla, SGDÕnin, alÝßanlarÝn bilgi ve birikimini gnlllk yolu ile topluma aktarmak
misyonunu baßarÝlÝ ßekilde gerekleßtiren yelerden. GnlllÛe verilen nem, Bilim Üla
Toplum takÝmÝnÝn 2006 yÝlÝndan itibaren gerekleßtirdiÛi projeler ve projelerin her geen
gn kalitesinin ve yarattÝÛÝ deÛerin artmasÝ ile de grnr nitelikte. Gnlllk ProgramÝ iin
yaratÝlan kurumsal kimlik, insan kaynaklarÝ ve kurumsal iletißimden gelen destek ve ynetimin tm kademelerinin srekli
desteÛi, Bilim Üla gnlllerinin sayÝsÝnÝn her geen gn artmasÝnÝ saÛlÝyor. Bilim Üla, gnlllk alÝßmalarÝna verdiÛi
deÛeri Gnlden dlleri 2009Õda ÒEn BaßarÝlÝ Gnlllk ProgramÝ dlÓ ile de bir kez daha gstermißtir.
Baßak GL
zel Sektr
Gnllleri DerneÛi
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Bilim Üla Toplum Gnllleri organizasyon ßemasÝ organizasyon yapÝsÝ ve
tm sreleri tanÝmlanmÝß olan gnlllerimiz, st kurulda belirledikleri
kapsam ve proje planlarÝ dahilinde alÝßÝr ve her yÝl performans gstergelerini
Genel MdrÕmzn bilgilendirme toplantÝsÝ vasÝtasÝyla tm alÝßanlar ile
paylaßÝrlar. Bugne kadar 7 srdrlebilir proje ve bu projeler kapsamÝnda
gerekleßtirilen 128 faaliyette, 13.000Õden fazla ocuÛa ve gence ulaßtÝk.
Bilim Üla Toplum GnllleriÕnin bundan sonraki hedefi gnlllÛ ßirket
dÝßÝnda da yaygÝnlaßtÝrarak etkin ve srdrlebilir projeler ile zmn bir
parasÝ olmaya devam etmektir. Bu amacÝmÝzÝ gerekleßtirmek iin yaratÝcÝ,
srdrlebilir ve etkin projeleri hayata geirmek nemlidir.
Projelerde, mesai saatleri iinde planlama yapabilme, maddi katkÝ ve lojistik
destek imkanlarÝna sahipler. Genel MdrÕmz ve Ünsan KaynaklarÝ
DirektrÕmzde Bilim ÜlaÕÝ temsil eden gnlllerimiz arasÝndadÝr. 20 ekip
liderinden olußan st kurulumuz her yÝl dzenli toplanarak ÒGnlllk
ÜlkeleriÓ doÛrultusunda projeleri planlar, uygular, gzden geirir ve
iyileßtirmeleri yapar. Proje sonularÝ ßirket ii tm iletißim kanallarÝ
kullanÝlarak ve zel faaliyet filmleri ile alÝßanlarÝmÝzla, paydaßlarÝmÝzla ve
ailelerle paylaßÝlmaktadÝr.

Bilim Üla Toplum Gnllleri Organizasyon ÞemasÝ
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alÝßanlarÝmÝz Bilim Üla Toplum Gnllleri platformu iinde Òaktif gnllÓ
ve Òpasif gnllÓ olarak iki ßekilde faaliyet gsterebilmektedir.
Aktif Gnll: Projelere mesai saatleri iinden vakit ayÝrarak bilgi, beceri,
deneyim ve zamanÝnÝ aktaran, projeler iinde aktif alÝßan gnlllerimize
verdiÛimiz addÝr. Performans gstergesi olarak bu gnlllerimizin sayÝsÝ
takip edilir.
Pasif Gnll: AßaÛÝda daha ayrÝntÝlÝ olarak inceleyebileceÛiniz projelerimizden
ÒHayat KurtarÓ ve ÒTohumlar Fidana, Fidanlar AÛacaÓ projeleri, tm
alÝßanlarÝmÝzÝn ve alÝßan ailelerimizin zel bir zaman ayÝrmalarÝna gerek
olmaksÝzÝn katÝldÝklarÝ projelerdir. Bu katÝlÝm ßeklinde gnll olarak yer
aldÝklarÝ projelerde bilinlenirler ve proje sonunda verilen bireysel devleri
gerekleßtirmeleri yeterlidir. Bunun gibi srekli zaman ayrÝlmasÝna gerek
olmayan, uygulamalara pasif katÝlÝmÝn yeterli olduÛu gnlllk ßekline pasif
gnlllk ismini veriyoruz.

Bilim Üla Toplum Gnllleri Ülkeleri

Srdrlebilirlik

Ekip
alÝßmasÝ

Etkinlik

Gnlllk

Planlama

Toplumsal YatÝrÝm ProgramlarÝmÝz erevesinde gnll katÝlÝmla
gerekleßtirilen proje alÝßmalarÝndan Ýkan rakamsal verileri aßaÛÝda
grebilirsiniz.
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Toplumsal YatÝrÝm Projelerimiz

1

SaÛlÝk

lkemizin ila kullanÝmÝ konusunda ok bilinli olmadÝÛÝnÝ gz nne alÝrsak,
Bilim Üla olarak her ßeyden nce hasta ve yakÝnÝn bilinlendirilmesini temel
alÝyoruz. Bunu yaparken de tm paydaßlarÝ bir araya getiren platformlarÝ
olußturmaya zen gsteriyoruz.

1.1

Gerekler Maskelenmesin Projesi

Bilim Üla olarak, 2007 yÝlÝnda girdiÛi merkezi sinir sistemi tedavi alanÝnda
gerekleßtirdiÛimiz ÒGerekler MaskelenmesinÓ isimli projeyle ßizofreni
hastalÝÛÝna dikkat ekmekteyiz. Bu alanda yaptÝÛÝmÝz alÝßmalarla hem
hastalara hem de hasta yakÝnlarÝna destek veren kurumumuz bu alÝßmalarÝn
gelenekselleßmesini ve tm topluma rnek olußturmasÝnÝ amalamakta.
Þizofreni hastalÝÛÝ, ila ve rehabilitasyon ile tedavi edilerek kißinin yaßamÝnÝ
rahata srdrebileceÛi bir hastalÝktÝr. Yeterli ilgi ve tedavi ile de hastalÝk
kontrol altÝna alÝnabilir ve hasta olmayan bir insanÝn hayatÝna yakÝn bir kalite
yakalanabilir.
¥

Hastalara uygulanan rehabilitasyon aktiviteleri, onlarÝ ÒdÝß dnyaÓ ile
bulußturmanÝn yanÝ sÝra kendilerine ve evrelerine neler baßarabileceklerini
gstermek aÝsÝndan da nemli fÝrsatlardÝr.

¥

Þizofreni hastalarÝnda sÝka grlen konsantrasyon bozukluÛu nedeniyle
dzenli okuyamama sz konusudur. Tm bunlara raÛmen yazma, resim
yapma gibi aktivitelerde olduka gelißmiß olduklarÝ grlebilmektedir.

¥

Þizofreni hastalÝÛÝ ve hastalarÝ hakkÝndaki tm bu bilgilerin topluma
ulaßtÝrÝlmasÝ ve yanlÝß/eksik bilinenlerin dzeltilebilmesi iin bir proje
gerekliliÛi doÛmußtur. Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek
farklÝlaßmayÝ amalayan Bilim Üla olarak bu konuda nclk ederek bu
projeyi hayata geirdik.

Amalar
¥
¥
¥
¥
¥

Þizofreni hastalarÝna ve hasta yakÝnlarÝna manevi destek vermek,
Gl bir ierik ile iletißim fÝrsatÝ yaratmak ve bu ßekilde toplumu
bilinlendirme fÝrsatÝ elde etmek,
Uzun dnemli bir proje ile ßizofreni hastalarÝ ile ilgili olumlu ynde algÝ
deÛißikliÛine temel olußturmak ,
Projeyi bir ßemsiye gibi kurgulayarak, altÝnda aynÝ amacÝ taßÝyacak birok
yan proje ile desteklemek,
Gelenekselleßecek, srdrlebilir bir proje ortaya koymak,

Proje OrtaÛÝ: Þizofreni Dernekleri Federasyonu

Bilim Üla, Þizofreni Dernekleri FederasyonuÕna 2007 yÝlÝndan itibaren destek
veriyor.
Dernek ile Bilim Üla arafÝndan dzenlenen "Þizofreni HastalarÝ Üin yk
YarÝßmasÝ" iki yÝldÝr baßarÝyla gerekleßtiridi. Þizofreni hastalarÝnÝn retkenlikleri,
yaratÝcÝlÝklarÝnÝn sergilenmesinin yanÝ sÝra TrkiyeÕnin drt bir yanÝna ulaßÝlarak
ßizofreni ile ilgili dÝßlama ve ayrÝmcÝlÝÛa karßÝ somut bir mcadele verilmß
oldu.

Haldun SOYGR
Þizofreni Dernekleri
Federasyonu BaßkanÝ

ncelikle, byle bir desteÛin varlÝÛÝ lkenin kendi potansiyeline duyulan
gveni arttÝrÝyor. gzel bir rnek olußturuyor ve zendirici oluyor. Hastalar
ve hasta yakÝnlarÝ kÝt olanaklarla yrttkleri kurumlaßma ve yaygÝnlaßma
abasÝnda destek bulmuß oluyorlar. Teßekkr ediyoruz, srekliliÛinin olmasÝnÝ
ve baßka alanlarda da ißbrliÛi yapmayÝ diliyoruz.
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Gerekler Maskelenmesin
Ateßin DßtÛ Yerden; Sesler, Yzler ykler yk YarÝßmasÝ
2008 yÝlÝnda baßlayan ÔÔGerekler MaskelenmesinÕÕ peojesi kapsamÝnda
ÔÔAteßin DßtÛ Yerden; Sesler, Yzler, yklerÕÕ adÝyla ßizofreni hastalarÝ
arasÝnda bir yk yarÝßmasÝ dzenlenmißtir.
YarÝßmanÝn jrisinde Yazar Mario Levi, Þizofreni Dernekleri Federasyonu
BaßkanÝ Do. Dr. Haldun Soygr, Aktr Tuncel Kurtiz, Tiyatrocu Payidar
TfekioÛlu, YapÝ Kredi YayÝnlarÝ Editr Murat YalÝn ve Bilim Üla Genel
Mdr Dr. Erhan Baß bulunmußtur.

Gerekler Maskelenmesin
Hayat Bana YreÛini AÝyor Kitap Projesi
ÔÔAteßin DßtÛ Yerden; Sesler, Yzler, yklerÕÕ yarÝßmasÝ sonucunda ilk
dokuza giren yarÝßmacÝlarÝn ykleri, Bilim Üla desteÛiyle DoÛan Kitap
tarafÝndan ÔÔHayat Bana YreÛini AÝyorÕÕ adÝyla bir kitapta toplanmÝßtÝr.

Gerekler Maskelenmesin
YazÝ Atlyeleri
Bir rehabilitasyon aracÝ olan yazÝ yazma aktivitelerine gsterilen yoÛun ilgi
sebebiyle TrkiyeÕnin birok ilinde bulunan ruh ve sinir hastalÝklarÝ
hastanelerinde Mario Levi liderliÛinde yazÝ akademileri kurulmußtur. Bylece
hem hastalarÝn rehabilitasyonuna destek verirken hem de geleneksel hale
gelmesi planlanan yarÝßmaya her yÝl daha nitelikli yklerin katÝlmasÝ
saÛlanmaktadÝr.

Gerekler Maskelenmesin
Maske YapÝm EÛitimleri
HastalarÝn rehabilitasyonuna katkÝda bulunmak amacÝyla yrttÛmz
aktivitelerden biri de ÔÔ Maske AtlyesiÕÕ. Akdeniz niversitesi Psikiyatri Servisi
Gndz HastanesiÕnde, Bilim Üla desteÛiyle organize edilen Maske
AtlyesiÕnde yzlerce maske boyandÝ, yzlerce i dnya gzler nne serildi.
Antalya Ül Milli EÛitim MdrlÛÕne baÛlÝ KonyaaltÝ Halk EÛitim Merkezi
MdrlÛÕnde grevli eÛitmen Fatoß ztrkÕn eÛitim desteÛiyle, hastalarÝn
ifade etmekte zorlandÝklarÝ i dnyalarÝnÝ sanat yoluyla dÝßa vurmalarÝna fÝrsat
yaratarak, rehabilitasyonlarÝna destek olmak amalanmÝßtÝr. BaßarÝlÝ olan bu
alÝßmanÝn diÛer bir rneÛi de Bolu Ruh ve Sinir HastalÝklarÝ HastanesiÕne
baÛlÝ Toplum Ruh SaÛlÝÛÝ MerkeziÕnde srdrlyor.

Gerekler Maskelenmesin
David Helfgott Konseri
Proje kapsamÝnda dnyaca nl ßizofreni hastasÝ piyanist David Helfgott
TrkiyeÕye getirilmißtir. Olanak saÛlandÝÛÝnda bir ßizofreni hastasÝnÝn neler
baßarabileceÛinin en gerek kanÝtÝ olan dnyaca nl ßizofreni hastasÝ
piyanist David HelfgottÕun hayatÝ Shine isimli filmde baßrol oyuncusu Geoffrey
RushÕa en iyi erkek oyuncu OscarÕÝnÝ kazandÝrmÝßtÝr.
TrkiyeÕye bir konser vermek iin gelen sanatÝ, yoÛun istek zerine ikinci
konserini de gerekleßtirmißtir. Üstanbul 2010 Avrupa Kltr Baßkenti AjansÝÕnÝn
da desteklediÛi proje hem konser hem basÝn yoluyla ok byk bir kitleye
ulaßmÝßtÝr.
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1.2

Hayat Kurtar Projesi

Hedef Kitle: Trafikte ara kullananlar ve yayalar
Ama: KazalarÝ nleyici tedbirlerin alÝnmasÝ, ilkyardÝm ve gvenli srß
konusunda eÛitim ve bilinlendirme alÝßmalarÝ yapÝlarak hayat kurtaran
tedbirlerin alÝnmasÝnÝn saÛlanmasÝ.
Bilim Üla Toplum Gnllleri, trafik kazalarÝnda kaybettikleri ve kaza sonrasÝnda
fiziksel engeli yznden alÝßma hayatÝna ara vermek zorunda kalan alÝßma
arkadaßlarÝ anÝsÝna ÒHayat KurtarÓ projesini baßlattÝlar. Avrupa KarayollarÝ
GvenliÛi SzleßmesiÕne uygun nitelik taßÝyan proje,
Avrupa BirliÛi projesi olarak kabul edildi. Projenin en nemli zelliÛi
srdrlebilirlik. Hedef, baßta tm BilimAilem olmak zere Trkiye'ye
hatta dnyaya yayÝlabilmesiÉ
Projede Bilim Üla'Ýn tm alÝßanlarÝmÝz ve isteyen paydaßlar pasif gnlllk
yapÝyor. Proje sresince alÝßanlarÝmÝz, aileleri ve paydaßlarÝmÝz kazalarÝ
nleyici tedbirlerin alÝnmasÝ, trafik, ilkyardÝm ve afet ynetimi konusunda
eÛitim ve bilinlendirme alÝßmalarÝna katÝlÝyor.
alÝßanlarÝmÝz ve paydaßlarÝmÝzdan olußturulan aktif gnllk yapan ÜlkyardÝm
Elileri ise ilkokullarda yeni nesillere bu bilinci aßÝlÝyor.

e-ilkyardÝm eÛitimi
Bilim Üla Toplum GnllleriÕmiz bu proje kapsamÝnda; internet zerinden
online ilkyardÝm eÛitimi veriyor. KazalarÝ nleyici, riskleri ortadan kaldÝran
tedbirleri almayÝ amalayan e-ilkyardÝm eÛitimimiz, ilkyardÝm konusunda
bilgi sahibi olmak isteyen herkese ynelik olarak hazÝrlanmÝß zel bir eÛitim.
Bylece eÛitim alan her birey, ilkyardÝm yntemleri hakkÝnda bilgi sahibi
olacak ve acil bir durum karßÝsÝnda amasÝz zmlerden, yanlÝß
mdahalelerden kaÝnarak hasta / yaralÝnÝn durumunun daha ktye gitmesini
nleyecek.
2010 yÝlÝnda, 11 ilde 20 acil durum ekibi olußturulacak ve eÛitimleri
tamamlanarak sertifikalandÝrÝlacaklar.
* Bu projede ABÕden materyal ve uzman desteÛi alÝnmakta ancak herhangi
bir fon alÝnmamaktadÝr, tm alÝßma gnlller tarafÝndan organize edilmekte,
lojistik Bilim Üla tarafÝndan saÛlanmaktadÝr.
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Alzheimer aÛrÝ Merkezi Projesi

1.3

Alzheimer hastalÝÛÝnÝn hasta yakÝnlarÝnÝn yaßam kalitesine etkisini dikkate
alan Bilim Üla olarak, Alzheimer DerneÛi ve Alzheimer VakfÝ ile bir ilke imza
attÝk. Alzheimer hastalarÝnÝn yakÝnlarÝna psikolojik destek vermek amacÝ ile
TrkiyeÕde bir ilk olan ÒAlzheimer aÛrÝ MerkeziÓni hayata geirdik.
TrkiyeÕde 350 bin, dnyada 25 milyondan fazla insanÝ etkileyen Alzheimer
hastalÝÛÝ yaßlÝlÝk dneminin en sÝk grlen saÛlÝk sorunu olarak kabul ediliyor.
Genel MdrÕmz Dr. Erhan Baß, ÒTrkiyeÕde yaßamÝn uzamasÝyla
birlikte yaßlÝlÝÛa baÛlÝ olarak Alzheimer hastalÝÛÝnÝn giderek artmasÝ
sz konusu. BunamanÝn en sÝk sebebi olan Alzheimer hastalÝÛÝ
konusunda toplumu bilinlendirmek istiyoruz. Dnya genelinde
yaklaßÝk 25 milyon olan hasta sayÝsÝnÝn nmzdeki yÝllarda hÝzla
artacaÛÝnÝ grerek bugnden harekete gemek gerektiÛini
dßndk. Gen nfusa sahip Hindistan ve TrkiyeÕnin gelecekte
en fazla yaßlÝ nfusa sahip lkeler olacaÛÝ ngrlyor.

Alzheimer aÛrÝ Merkezi iin hasta
yakÝnlarÝ 0800 261 78 40 numaralÝ
telefonu cretsiz arayarak uzman
psikologdan destek alabiliyor.

Hasta yakÝnlarÝnÝn yaßam kalitesini ykseltmek ve doÛru ynlendirilmelerini
saÛlamak amacÝyla kurulußumuzun desteÛi, Alzheimer DerneÛi ve Alzheimer
VakfÝÕnÝn katkÝlarÝyla 15 Haziran 2009Õda pilot proje olarak hayata geirilen
Alzheimer aÛrÝ Merkezi, 30 Eyll itibariyle Trkiye geneline yayÝldÝ.
Bu sebeple, her iki lke nfusunun da 65 yaß ve stnde (65 yaß st 100
kißiden 8'inde Alzheimer hastalÝÛÝ grlmektedir) Alzheimer hastalÝÛÝna
yakalanma riski yksekÉ Bu nemli ngrden yola Ýkan Bilim Üla;
Alzheimer hastalÝÛÝ ile ilgili bilinlendirici alÝßmalar yaparak, konuyu
gndemde tutmak ve hastalÝÛa yakalanma riskini azaltmak konusunda
destek olmak istiyor. Alzheimer aÛrÝ Merkezi ile amacÝmÝz, hasta yakÝnlarÝnÝn
yaßam kalitesini artÝrmak. aÛrÝ merkezimizin pilot alÝßmasÝna gsterilen
ilgi projemizin yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝ iin bize umut verdi.Ó ßeklinde bilgi veriyor.
Alzheimer aÛrÝ MerkeziÕnde uzman psikologlar hafta ii her
gn 09:00-17:00 saatleri arasÝnda hizmet veriyor. Uzman
psikologlar tarafÝndan ayda bir hasta yakÝnlarÝnÝn dzenli takip
aramalarÝ yapÝlÝyor ve gerektiÛinde hastanÝn doktoruyla da irtibata
geilerek, srele ilgili bilgi aktarÝlÝyor.
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Alzheimer hastalÝÛÝnÝn artÝß gsterme riski
en fazla olan iki lke; Hindistan ve TrkiyeÉ

1.4

Dnden Bugne Osteoporoz Projesi

Osteoporoz, dßk kemik yoÛunluÛu ve kemik dokunun mikro mimarisindeki
bozulmanÝn giderek kemik kÝrÝlganlÝÛÝndaki artÝßa yol amasÝ ile karakterize
sistemik bir iskelet sistemi hastalÝÛÝdÝr.
HastalÝÛÝn farkÝndalÝÛÝnÝ artÝran iletißim fÝrsatÝ yaratmak ve bu ßekilde
toplumu bilinlendirme fÝrsatÝ elde etmek, projeyi bir ßemsiye gibi
kurgulayarak, altÝnda aynÝ amacÝ taßÝyacak birok yan proje ile desteklemek
amacÝyla osteoporoz tanÝtÝm filmi hazÝrlanmasÝna katkÝ saÛlanmÝßtÝr.
9 Eyll niversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD. Ûretim grevlilerinden
Prof.Dr. zlen Peker ile beraber gerekleßtirdiÛimiz Osteoporoz tanÝtÝm
filmi hem TrkiyeÕde ok iyi faaliyet gsteren Osteoproz Hasta DerneÛi
sitesinde http://www.ohd.org.tr, hem de uluslararasÝ bir site olan ve
DnyaÕnÝn drt bir tarafÝndan osteoporoz derneklerinin ye olduklarÝ
Ulusal Osteoporoz DerneÛiÕnin http://www.iofbonehealth.org aÝlÝß
sayfasÝnda grntlenmektedir.

1.5

Trkiye Diyabet TaramasÝ

Diyabet dnyada hÝzla yayÝlmakta olan, komplikasyonlarÝ nedeniyle yaßamÝ
ciddi ßekilde tehdit eden bir hastalÝktÝr. Dnya SaÛlÝk rgt tarafÝndan
AIDSÕten sonra ldrc hastalÝk olarak tanÝmlanmÝßtÝr. TrkiyeÕde de diyabet
prevelansÝ hÝzla artmaktadÝr. Bunun yanÝ sÝra yapÝlan araßtÝrmalar TrkiyeÕde
yaklaßÝk olarak 5 milyon diyabetli hasta olduÛunu gstermektedir. Daha da
nemlisi bozulmuß glukoz toleransÝ bulunan yani diyabet tanÝsÝ konulmak
zere olan hasta sayÝsÝ da 4 milyon civarÝndadÝr. Diyabetin yaßam tarzÝ ve
evresel faktrlerden yoÛun bir ßekilde etkilendiÛi dßnldÛnde diyabet
farkÝndalÝÛÝnÝn artÝrÝlmasÝ, diyabet adayÝ kißilere ivedi yaßam tarzÝ deÛißiklikleri
uygulanmasÝ ve gerekli ise tedavi baßlanmasÝ iin son derece nemlidir.

Amalar
¥
¥
¥

HastalÝÛÝn farkÝndalÝÛÝnÝ artÝran iletißim fÝrsatÝ yaratmak ve bu ßekilde
toplumu bilinlendirme fÝrsatÝ elde etmek
TrkiyeÕde ok merkezli taramalar ile diyabetli olup herhasngi bir tedavi
almayan hastalara ulaßmak
Gerekli bilgilendirmeler ile olasÝ diyabet baßlangÝlarÝnÝ geciktirmek
nlemek

Uygulamalar
¥
¥
¥
¥

TrkiyeÕde 18 ilde diyabet taramasÝ
TrkiyeÕde 21 ilde diyabet eÛitimleri
UlaßÝlan kißi sayÝsÝ: 14.000
Diyabet tanÝsÝ konulan kißi sayÝsÝ: 2.300

1.6

Trkiye Endokrinoloji ve Metabolizma DerneÛi
ÒBilim dlleriÓ

TrkiyeÕde diyabet tedavisinde nemli yer tutan endokrinologlarÝn bilimsel
gelißimlerine katkÝda bulunmak, uluslararasÝ platformda diyabet tedavisine
yeni yaklaßÝmlara katkÝda bulunmak iin kurulußumuz her yÝl Trkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma DerneÛiÕnce dzenlenen Ulusal
Endokrinoloji Kongresi bnyesinde  bilim insanÝna ÒBilim dlleriÓ
adÝ altÝnda fon saÛlamaktayÝz.
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evre

2

Kresel Üklim DeÛißikliÛi Projesi

2.1

Kresel iklim deÛißikliÛi ve solunum sistemi hastalÝklarÝ arasÝndaki ilißkiden
yola Ýkan Bilim Üla Solunum ekibimiz, kurumsal sorumluluk bilinci ve anlayÝßÝ
erevesinde alÝßmalar gerekleßtiriyor. Bu erevede, gnmzn en
nemli sorunu olan ÔKresel Üklim DeÛißikliÛiÕ konusunda eßitli bilgilendirmeler
yapÝyor ve kresel iklim deÛißikliÛine ynelik projelere destek faaliyetleri
sergiliyor. Bilim Solunum; kresel iklim deÛißikliÛine karßÝ bilgilendirme,
koruma ve nleme amacÝyla, WWF-TrkiyeÕnin (DoÛal HayatÝ Koruma DerneÛi)
bu konudaki projelerine destek saÛlÝyor. Bilim Solunum ekibi, doktorlara
ynelik hazÝrladÝklarÝ promosyon malzemelerinde de doÛaya zarar vermeyen
geri dnßml malzemeleri tercih ediyor. AyrÝca tm basÝlÝ malzemelerinde
Bilim Solunum logosu yanÝnda WWF logosu da kullanarak WWFÕin doktorlar
arasÝndaki bilinilirliÛini artÝrÝyor. Bilim Solunum ekibimiz, ÒKresel Üklim
DeÛißikliÛiÓ konusunda bilgilendirme alÝßmalarÝ gerekleßtiriyor. Bu
kapsamda, Üstanbul Teknik niversitesi Meteoroloji Blm BaßkanÝ ve Afet
Bilim UzmanÝ Prof. Dr. Mikdat KadÝoÛluÕnun konußmacÝ olarak katÝldÝÛÝ
bilgilendirme toplantÝlarÝ ile 2009 yÝlÝnda eßitli uzmanlÝk alanlarÝndan 5.000
hekime ulaßÝldÝ; 2010 yÝlÝnda da en az 5.000 hekime daha ulaßarak kresel
iklim deÛißikliÛi bilgilendirme toplantÝlarÝ gerekleßtirmeyi planlÝyorlar.

ÒTohumlar Fidana, Fidanlar AÛacaÓ Projesi

2.2

Srdrlebilir yaßam iin ÒTohumlar fidana, fidanlar aÛacaÉÓ
Hedef Kitle: Bilim Üla alÝßanlarÝ, aileleri, ocuklar ve tm toplum
Ama: ocuklara tohumdan fidan yetißtirirken bir fidanÝn ne kadar zor
yetißtiÛini gstermek ve yetißtirdikleri fidan aracÝlÝÛÝyla doÛa sevgisi
kazandÝrmak. DoÛayÝ koruma ve aÛalandÝrmanÝn nemini vurgulamak.
Bilim Üla Toplum Gnlllerinin 2008 yÝlÝnda gelißtirdiÛi projenin ana ÝkÝß
noktasÝ rn Mdrlerimizden nder MumcuoÛluÕnun YÝldÝzlar TakÝmÝ MT
Gelißim ProgramÝ kapsamÝnda gelißtirdiÛi projesi oldu. Bu projeden esinlenen
gnlller BilimAilem DergisiÕnin 6. sayÝsÝ tm alÝßanlara ve ailelere ÒSihirli
TabletlerÓi ulaßtÝrdÝ. Bu sihirli tabletler ile evimizde ocuklarÝmÝzla ve ailelerimizle
birlikte tohumlardan fidanlar, fidanlardan aÛalar yetißtirecek ve hep birlikte
dzenleyeceÛimiz ßenlikler ile aÛalarÝmÝzÝ dikeceÛiz. AÛa dikmemizi
saÛlamanÝn yanÝnda gnlllerin asÝl amacÝ ise zellikle yeni nesilleri aÛalarÝn
ne kadar zor bydÛ ne kadar emekle yetißtirildiÛi, ama ne kadar kolay
kesildiÛi, katledildiÛi noktasÝnda bilinlendirmek. AynÝ zamanda tn
alÝßanlarÝmÝz ve alÝßan ailelerimiz proje kapsamÝnda karbon ayak izini
tespit ederek doÛaya ka aÛa borlu olduÛumuzu tespit ettik. Geri kalan
borcumuzu ise bu projeye destek vererek ilkokul ocuklarÝnÝ bilinlendirerek
ve onlarla birlikte yeni sihirli tabletler yetißtirerek deyeceÛiz.
Bilim Üla Toplum Gnlls doÛaya karßÝ sorumluluÛunu yerine getirmeye
gayret ederken, bir yandan da bu bilincin toplumun her kesimine sirayet
etmesini amalÝyor. YakÝn evresinden baßlayarak halka halka herkese
yayÝlmasÝ iin alÝßÝyor. Sadece bugn deÛil yarÝnÝ da dßnyor. Bu
sebeple uzun soluklu bir yolculuÛa ÝktÝ. 2008 yÝlÝnda baßlayan bu proje
gelecekte daha byk katÝlÝmlarla devam edecek.

PaydaßlarÝmÝzda evre Bilinci Olußturma alÝßmalarÝ

2.3

Þirket alÝßanlarÝmÝz ve ailelerinde evre bilinci yaratmak zere, zel gnlerinde
isimlerin aÛa dikerek, EKL sertifikasÝ vermekteyiz.
Dikilen AÛa
Adet

2007

2008

2009

1708

1911

1932

Bilim Merkezi Sinir Sistemi (MSS) blmmz hekimler nezdinde evre bilinci
gelißtirmek amacÝyla aÛa dikerek EKL KartÝ hediye ettik.
AyrÝca, 2005Õten beri her yÝl 10.000 adet am fidanÝ hekimlerimize daÛÝtÝlmÝß
olup, 2010 yÝlÝnda 20.000 adet daÛÝtÝlmasÝ planladÝk.
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3

Genlerin Kißisel ve Profesyonel Gelißimi

lkemizin kalkÝnmasÝnda akademik gelißimin nemli katkÝsÝnÝn olduÛunu
dßnyoruz. Bu amala lkemizdeki zellikle tÝp, eczacÝlÝk, kimya ve biyoloji
faklteleriyle yakÝn ilißki iinde olmayÝ nemsiyoruz.

3.1

niversite Ûrencilerine Ynelik Fabrika Gezileri

Trkiye genelinden farklÝ alanlardan niversite Ûrencilerinin kurulußumuzu
tanÝmasÝ, Bilim ÜlaÕÝn iß sreleri, iße alÝm ve staj olanaklarÝ konusunda bilgi
almalarÝnÝn saÛlanmasÝ amacÝyla dzenlenen fabrika gezilerine toplamda
400 Ûrenci katÝlmÝßtÝr. Bu geziler ile genleri sektrmz hakkÝnda
bilgilendirerek bilinli kariyer seimlerine destek olmayÝ amalamaktayÝz.

3.2

Staj ProgramÝ

Bilim Üla olarak niversite ve liselerde Ûrenim grmekte olan Ûrencilere
ynelik uygulanan staj programlarÝnÝn verimli ve aktif olarak organize
edilmesine nem veririz. Ûrencilerin okulda aldÝklarÝ teorik bilgileri uygulamalÝ
olarak grebilmeleri, iß hayatÝnÝ tanÝyabilmeleri, nitelikli insan gc
gereksiniminin niversite - sanayi ißbirliÛi ierisinde karßÝlanmasÝ ve bu
srete olumlu deÛerlendirilen Ûrencilerin staj sonrasÝ istihdamÝnÝn saÛlanmasÝ
amacÝyla ÒStaj SonrasÝ Üße AlÝm SistematiÛiÓ de uygulanmaktadÝr. 2005
yÝlÝndan bu yana 362 stajyer kurulußumuzda staj yapmÝßtÝr.
Bilim ÜlaÕta yapÝlan Ar-Ge aßamalarÝmÝzda aÛÝrlÝklÝ olarak niversite-sanayi
ißbirliÛi tesis edilmekte ve srdrlmekteyiz. Bu kapsamda 12 alÝßanÝmÝzÝn
yksek lisans ve doktora alÝßmalarÝ ßirketimiz tarafÝndan desteklenmiß
olup bu destek nmzdeki senelerde artarak devam edecektir.

3.3

Kariyerimin Kontrol Bende Projesi
Hedef Kitle: niversite Ûrencileri
Ama: zellikle doÛu illerindeki niversite
Ûrencilerinin kariyer planlarÝnÝ hazÝrlamalarÝna,
bilgi ve becerilerini gelißtirmelerine, vizyon
olußturmalarÝna yardÝmcÝ olmak ve kariyerlerine
bir adÝm nde baßlamalarÝnÝ saÛlamak
2007 yÝlÝnda temellerini attÝÛÝmÝz ve 2008 yÝlÝnda
uygulanmaya baßladÝÛÝmÝz ÒKariyerimin Kontrol
BendeÓ projesinde gnlllerin amalarÝ, niversite
Ûrencilerinin kariyer planlarÝnÝ hazÝrlamalarÝna,
bilgi ve becerilerini gelißtirmelerine, vizyonlarÝnÝ
olußturmalarÝna yardÝmcÝ olmak ve onlarÝ TrkiyeÕnin
alanÝnda profesyonel eÛitmenleri ile bir araya
getirmek.

ÒProfesyonel hayatta profesyonellerden aldÝÛÝmÝz, zel sektrdeki baßarÝmÝza
nemli katkÝsÝ olan temel beceri eÛitimlerini niversite yÝllarÝnda aldÝÛÝnÝzÝ
dßnn!Ó
Bilim Üla Toplum Gnllleri projesi ile zel sektr profesyonellerinin
kariyerlerine yn veren eÛitmenleri AnadoluÕda bulunan niversite Ûrencileri
ile bulußturduÛu kongreler dzenliyoruz. Bugne kadar Erzurum Atatrk
niversitesi, Eskißehir Anadolu niversitesi olmak zere toplam iki niversiteye
giderek, genlerle kariyerlerini ßekillendirmelerini saÛlayacak nemli bilgiler
paylaßtÝk.
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ocuk Gelißim ProgramlarÝ

4

BilimÕin KardeßliÛi

4.1

Hedef Kitle: ÜlkÛretim aÛÝndaki Ûrenciler
Ama: ÜhtiyacÝ olan okullarda ilkÛretim aÛÝndaki Ûrencilerin kißisel
gelißimlerini desteklemek ve eÛitim ortamlarÝnda ihtiya duyduklarÝ donanÝm
ve materyal desteÛini saÛlamak
Bu proje kapsamÝnda Kitap Okuma ve Diß Dostu gibi kißisel gelißimi
destekleyen ve tm ekiplerin katÝlÝm gsterdiÛi byk iki proje daha yer
almakta. AyrÝca bu projeler iin gidilen okullarda ihtiyaca gre kÝrtasiye,
kitap, oyuncak, eÛitim malzemeleri, giysi, sosyal sportif aktivite malzemeleri
hediye ediyoruz. Okulun eÛitim ortamÝnÝ inceleyerek gerekirse boyama,
tadilat vb. iyileßtirme alÝßmalarÝnda da bulunuyoruz
2005 yÝlÝnda uygulamaya alÝnan projede bu gne kadar 36 aktivite
gerekleßtirdik. Projenin amacÝ belirlediÛimiz ihtiyacÝ olan okullarda ilkÛretim
aÛÝndaki Ûrencilerin kißisel gelißimlerini desteklemek ve eÛitimlerine
materyal desteÛi saÛlamak. AßaÛÝda okullarÝn ve Ûrencilerin ihtiyalarÝna
gre gerekleßtirilmiß aktivitelerimizin rneklerini inceleyebilirsiniz. AßaÛÝda
paylaßÝlmÝß olan tablolar, Bilim Üla Gnllleri olarak bizzat mesai saatleri
dahilinde katÝldÝÛÝmÝz alÝßmalarÝn izleme - deÛerlendirme alÝßmalarÝndan
derledik.
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Gnlk
Adam /Saat

Üßbirliki
Kuruluß

UlaßÝlan
Kißi / ocuk
SayÝsÝ

14

98

Aktif DaÛÝtÝm

350

17

7

119

YDD

-

Tm Ekiplerle Trkiye apÝnda 2 KÝrtasiye KampanyasÝ

2

126

252

YDD

2561

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

YakacÝk ocuk Esirgeme Yurdu kÝrtasiye, eÛitim materyali,
kÝyafet yardÝmÝ ve teslim ßleni

5

4

20

YakacÝk ocuk
Esirgeme Yurdu

81

2007

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

DiyarbakÝr ÜlkÛretim Okuluna ktphane kurulmasÝ

4

4

16

Milli EÛitim
MdrlÛ

245

2007

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

Hakkari 0 noktasÝ UÛur Aan ÜlkÛretim Okulu kÝyafet
yardÝmÝ

5

5

25

Trk SilahlÝ
Kuvvetleri

102

2007

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

Antalya ekibi Kardeß OkullarÝn boyanmasÝ ve materyal
yardÝmÝ kampanyasÝ

28

9

252

Milli EÛitim
MdrlÛ

105

2008

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

Antalya ocuk Esirgeme Yurdu Tiyatro organizasyonu

8

5

40

OSGD

75

2008

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

Tm Ekiplerle Trkiye apÝnda kaban KampanyasÝ

1

315

315

OSGD

739

2009

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

DiyarbakÝr Zorova Ky 23 Nisan ÞenliÛi

9

5

45

Milli EÛitim
MdrlÛ

65

2009

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

DiyarbakÝr Zorova Ky Okul Boyama

9

5

45

Milli EÛitim
MdrlÛ

65

Faaliyet

AyrÝlan
Saat

YÝl

Proje

2005

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

ÒHer YardÝm Bir IßÝk GeleceÛe Bir IßÝkta Siz YakÝnÓ Ühtiya
Sahibi ocuklara Hediye Paketi KampanyasÝ

7

2006

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

YDD ile Fatih Yunus Emre ÜlkÛretim OkuluÕnun tadilatÝ

2006

BÜTG - BilimÕin
Kardeßleri

2007

Gnll
SayÝsÝ

4.2

Okul Dostu ProgramÝ / Kitap Okuma Projesi

Hedef Kitle: ÜlkÛretim Ûrencileri
Proje OrtaÛÝ:

zel Sektr Gnllleri DerneÛi ve aÛdaß Drama DerneÛi

Ama: Kitap okuma oranÝnda dnyanÝn gelißmiß lkelerine gre ok gerilerde
kalan lkemizde ocuklara kitap okumayÝ sevdirmek. Kitap okumayÝ sevdirirken
de Ûrencilerin ifade ve sunum kabiliyetlerini, hayal glerini, yaratÝcÝlÝk ve
sosyal becerilerini kitaplardan yaratÝcÝ drama tekniÛi ile alÝnan oyunlarla
gelißtirmek.
ÒocuklarÝn hayallerine giden yolun kitaplardaki satÝrlardan getiÛini ok iyi
biliyoruz. Bitirdikleri her bir kitabÝn, onlara yepyeni baßlangÝlar getireceÛini,
hayata bakÝßlarÝnÝ gelißtireceÛini dßnyoruz.Ó

Bu gne kadar iki ilkÛretim okulunda uyguladÝÛÝmÝz projeyi 2010 yÝlÝnda
14 okula yaygÝnlaßtÝracaÛÝz. zel Sektr Gnllleri DerneÛi ve aÛdaß
Drama DerneÛi olarak yrttÛmz alÝßmaya 240 gnllmz katÝlÝyor.
Kitap Okuma ve Diß Dostu Projeleri ile yeni nesilleri geleceÛe hazÝrlÝyoruz.
Kitap dostu projemizin amacÝ, ocuklarÝn ifade ve sunum becerilerini, hayal
glerini, yaratÝcÝlÝk ve sosyal becerilerini gelißtirmek. Proje ncesi Drama
derneÛinden zel bir eÛitim alan gnlller olarak ocuklara kitap okumayÝ
sevdirmenin yanÝnda birok aktivite ve oyunla gelißimlerine katkÝda bulunmayÝ
da hedefliyoruz.

YÝl

Proje

Faaliyet

AyrÝlan Gnll
Saat
SayÝsÝ

Gnlk
Adam /Saat

Üßbirliki
Kuruluß

UlaßÝlan
Kißi / ocuk
SayÝsÝ

2007

BYTG - Kitap
Okuma

Kitap okuma projesi
(MeraklÝ kitaplar yaratÝcÝ okuma)
eÛitimlerinin uygulanmasÝ

2

8

16

OSGD
aÛdaß Drama
DerneÛi

2008

BYTG - Kitap
Okuma

Gazi ÜlkÛretim Okulu, erkezky Ekibi
8 haftalÝk 2 saat ocuklarla kitap okuma
projesi

2

9

18

OSGD

150

2009

BYTG - Kitap
Okuma

Gazi ÜlkÛretim Okulu, erkezky Ekibi
8 haftalÝk kitap okuma projesi

2

16

32

OSGD

150

2010

BYTG - Kitap
Okuma

Kitap okuma projesi
(MeraklÝ kitaplar yaratÝcÝ okuma)
eÛitimlerinin uygulanmasÝ
(Tm ekipler 14 ÜlkÛretim okulu)

9

240

216

OSGD
aÛdaß Drama
DerneÛi

1736

-
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4.3

Okul Dostu ProgramÝ / Diß Dostu Projesi

Hedef Kitle: ÜlkÛretim Ûrencileri
Ama: ocuklarÝ diß saÛlÝÛÝ konusunda eÛiterek, saÛlÝklÝ, rksz dißlere
sahip nesiller yetißtirmek
Ò'Diß Dostu' projesi ile ocuklarÝmÝza zgven ve saÛlÝk aßÝlÝyoruz.
AÛÝz saÛlÝklarÝnÝn yerinde olmasÝ, onlara pÝrÝltÝlÝ bir gelecek vaad ediyor.

nk, biliyoruz ki ileride hepsinin glmsemesine ok ihtiyacÝmÝz olacak.Ó
Kitap Okuma ProjesiÕne gittiÛimiz okullara ayda bir kez de Diß Dostu Projesi
iin giderek ocuklarla olan iletißimi glendiriyor ve projelerin etkinliÛi
artÝrÝyoruz.
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AyrÝlan Gnll
Saat
SayÝsÝ

Gnlk
Adam /Saat

Üßbirliki
Kuruluß

UlaßÝlan
Kißi / ocuk
SayÝsÝ

YÝl

Proje

2007

BYTG- Diß
Dostu

Diß Dostu Projesi eÛitimlerinin
uygulanmasÝ

2

26

52

Diß Dostu
DerneÛi,
OSGD

2008

BYTG- Diß
Dostu

Baßdurak ÜlkÛretim Okulu, SaÛlÝk
AÛÝzdan Baßlar- Trabzon Blge

7

9

63

Diß Hekimleri
BirliÛi

245

2008

BYTG- Diß
Dostu

Veliky ÜlkÛretim Okulu, erkezky
Ekibi ayda 1 saat ocuklara diß bakÝmÝ
eÛitimi ve malzeme hediyesi

9

9

81

Diß Dostu
DerneÛi,
OSGD

120

2009

BYTG- Diß
Dostu

Gazi ÜlkÛretim okulu, erkezky Ekibi
aylÝk Diß dostu projesinde ayda 1 gn
saat ndaydÝ

9

9

81

Diß Dostu
DerneÛi,
OSGD

120

2010

BYTG- Diß
Dostu

Diß Dostu Projesi eÛitimlerinin uygulanmasÝ
(Tm ekipler-14 ilkÛretim okulu)

9

115

1035

Diß Dostu
DerneÛi,
OSGD

1736

Faaliyet

-

5

Engelli Destek ProgramlarÝ

5.1

Engelleri KaldÝrÝn Projesi

Hedef Kitle: Engelliler ve engelli aileleri
Ama: Engelli ocuklara engellerin olmadÝÛÝ sosyal ortamlar yaratmak
ÒYaklaßÝk 7 milyona ulaßan (istatistiki olarak her 10 kißiden 1Õi) engellileri
evremizde gremediÛimizi fark ettik. Gremememiz normal. nk dÝßarÝda
hayat onlar iin dizayn edilmiyor. Evlerinden Ýkabilmeleri iin yeterli ortamlarÝ
ve olanaklarÝ mevcut deÛil. O halde en azÝndan hayatlarÝnda en ok yapmak
istedikleri bir ßeyi gerekleßtirebiliriz.Ó
Proje BaßlangÝcÝ: Projemiz 2005 yÝlÝndan bu yana devam ediyor.

Gnll Gnlk
Adam
SayÝsÝ
/Saat

Üßbirliki
Kuruluß

UlaßÝlan
Kißi / ocuk
SayÝsÝ

56

Zihinsel
Engelliler VakfÝ

102

9

36

Üle Milli EÛitim
MdrlÛ

67

4

9

36

Üle Milli EÛitim
MdrlÛ

67

1. Antalya (Rehabilitasyon Merkezi)
SaÛlÝklÝ Yaßam Þenlikleri

24

7

168

OSGD

92

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

2. Antalya (Rehabilitasyon Merkezi)
SaÛlÝklÝ Yaßam Þenlikleri

24

7

168

OSGD

92

2008

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

1.Bilim Üla Toplum Gnllleri
SEREV FotoÛraf Sergisi

8

21

168

SEREV

30

2008

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

Dnya Engelliler Gn "Engelleri
KaldÝrÝn" Þenlikleri erkezky

4

9

36

Üle Milli EÛitim
MdrlÛ

67

2009

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

2. Bilim Üla Toplum Gnllleri
SEREV FotoÛraf Sergisi

9

82

738

SEREV

750

2009

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

23 Nisan Balosu ve Kortej yryßnde
gnll desteÛi ve sponsorluk

3

82

246

SEREV

750

2009

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

Engelsiz Futbol Ma?,

6

82

492

SEREV

750

2009

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

Dnya Engelliler Gn "Engelleri
KaldÝrÝn" Þenlikleri erkezky

4

9

36

Üle Milli EÛitim
MdrlÛ

67

Faaliyet

AyrÝlan
Saat

YÝl

Proje

2005

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

Edirne Zihinsel Engelliler Okulu iin
Spor Salonu kurulmasÝ

8

7

2006

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

Dnya Engelliler Gn "Engelleri
KaldÝrÝn" Þenlikleri

4

2007

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

Dnya Engelliler Gn "Engelleri
KaldÝrÝn" Þenlikleri

2007

BYTG-Engelleri
KaldÝrÝn

2008
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D

Üzleme - DeÛerlendirme
Gnll katÝlÝmÝ saÛlanan projelerimizde izleme-deÛerlendirme alÝßmalarÝ
yrtmekteyiz.
Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili performans gstergelerimizi belirlerken Bilim
Üla vizyonu ile uyguladÝÛÝmÝz ynetim modellerini esas alÝrÝz. EFQM Mkemmellik
Modeli 8. kriterde toplumla ilgili ne tr sonularÝ takip etmemiz gerektiÛi aÝklanmÝßtÝr.
Bu doÛrultuda iki boyutta gstergelerimizi tanÝmladÝk:
AlgÝlama Gstergeleri,
Performans Gstergeleri.

Aktif Gnll SayÝsÝ

AßaÛÝda grafikleri, Bilim Üla Gnllleri olarak bilfiil yrttÛmz
alÝßmalarla ilgili izleme-deÛerlendirme verilerinden derledik.

450

500

300
333

400
300
206
206

200
126

100
0

2005

2006

Hedef

2007

2009

2010

Tabloda Bilim Üla alÝßanlarÝndan mesai saatleri iinden zaman ayÝrarak
aktif gnlllk yapan alÝßanlarÝn sayÝlarÝ grlmektedir. ÒTohumlar Fidana,
Fidanlar AÛacaÓ ve ÒHayat KurtarÓ gibi pasif gnlllk yapÝlan projelerde
tm alÝßanlarÝmÝz ve alÝßanlarÝmÝzÝn aileleri gnll olarak yer almalarÝna
raÛmen bu gstergede sadece aktif gnlllk takip edilmektedir.

3355

2006

Hedef
2005

2006

Hedef

2007

2008

2009

2010

Gerekleßme

Aktivite SayÝsÝ

0

2
1

1
1

2005

0

0

2140

1000

2

0

2000

3

2056

3000

4

0

4000

5

2
2

6

0
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6000
5000

7
7

7
7

7

0

2008

Gerekleßme

Mesai Saati Üinden AyrÝlan Zaman

8

1

700

653

600

5883

Proje SayÝsÝ

700

7

AlgÝlama gstergelerinde toplumun kurulußumuzu sosyal sorumluluk
alÝßmalarÝ, toplumla iletißim, kaynaklarÝn etkin kullanÝmÝ gibi
konularda nasÝl deÛerlendirdiÛini anket alÝßmasÝ ile lmekte ve
deÛerlendirmekteyiz. Performans gstergelerinde ise Bilim Üla
olarak yaptÝÛÝmÝz sosyal sorumluluk alÝßmalarÝ, hayÝr ißleri, sanatsalsportif faaliyetler, doÛal kaynaklarÝn kullanÝmÝ, atÝk ynetimi gibi
baßlÝklarda kendi performansÝmÝzÝ yÝllar bazÝnda ortaya koymaktayÝz.
Üße baßlayan tm alÝßanlarÝmÝz EFQM ModeliÕnin eÛitimini
oryantasyonu sÝrasÝnda almakta ve iß sreleri iinde iß
mkemmelliÛi yaklaßÝmlarÝnÝ kullanmaktadÝr. EFQMÕin bize
kazandÝrdÝÛÝ bu ynetim kalitesi yaklaßÝmÝnÝ Bilim Üla Toplum
Gnllleri olarak kendi sistemlerimiz iinde de uygulamaktayÝz.
Tm uygulamalarÝmÝzÝn sonularÝnÝ yÝllÝk olarak performans
gstergeleri ile takip etmekte ve raporlamaktayÝz.

0
102

1
2

2007

2008

2009

2010

Gerekleßme

Bu performans gstergesinde hedef konulmamaktadÝr. Her projenin ihtiya
duyduÛu gnll sayÝsÝ ve zamana gre planlama yapÝlmaktadÝr. Þirketimizin,
gnlllk platformunda kullanmamÝz iin verdiÛi mesai saatleri iinden
haftada 2 saatlik izin kullanma imkanÝmÝzÝ takip ediyoruz.

UlaßÝlan Kißi SayÝsÝ
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Gerekleßme

Gnlllk alÝßmalarÝ, alÝßanlarÝmÝzÝn isteklerine, ilgi ve yetkinliklerine
gre katÝlabilecekleri farklÝ projeleri kapsamaktadÝr. Projelerin farklÝlÝÛÝ ve
sayÝsÝ daha ok gnllye ulaßabilmemiz aÝsÝndan nemli olduÛundan
hedefler verilerek takip edilmektedir. Aktivite sayÝlarÝ ise projelerin baßarÝ
dzeyini gstermektedir.
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Gerekleßme

Hedef kitlemiz ilkÛretim aÛÝndaki ocuklar ve niversite Ûrencilerinden
olußmaktadÝr. Bu gstergede ise ilkÛretim aÛÝndaki ocuklar ve niversite
Ûrencilerinin yanÝ sÝra doÛal afet vb durumda ulaßÝlan kißilerin da sayÝsÝ
bulunmaktadÝr.

DeÛerlendirme ve Gzden Geirme
Performans verileri ve Ûrenme faaliyetlerinden
elde ettiÛimiz tm bilgileri zdeÛerlendirme
alÝßmalarÝnda bir araya getirmekte ve srekli iyileßtirme
felsefesiyle iyileßmeye aÝk alanlarÝmÝzÝ belirlemekteyiz.
Bylelikle kendi iß srelerimizde srekli bir iyileßtirme
ve sreklilik saÛlamaktayÝz. Bu yaklaßÝmÝmÝzÝ gnlllk
platformu iin de kullanmaktayÝz. Üyileßtirme alanlarÝnÝ
Ünsan KaynaklarÝ blmmz tarafÝndan belirlemekte
ve st kurula Bilim Üla Toplum Gnllleri Lideri ile
ileterek yapÝlan iyileßtirmeleri takip etmekteyiz.

E

Her yÝl yaklaßÝmlarÝmÝzÝ, sistemlerimizi ve srelerimizi deÛerlendirip
gzden geirmekteyiz. Bu alÝßmada ilk nce performans gstergelerimizi
gzden geirmekte ve performans problemi olan alanlarÝmÝzÝ
belirlemekteyiz. Bununla beraber sosyal sorumlulukla ilgili katÝldÝÛÝmÝz
eÛitimler, toplantÝlar, gerekleßtirdiÛimiz kÝyaslama ziyaretleri ve ißbirliÛi
yaptÝÛÝmÝz STKÕlardan edindiÛimiz bilgileri de derlemekteyiz. rneÛin;
2006 yÝlÝnda KalDer (Trkiye Kalite DerneÛi) liderliÛinde gerekleßtirilen
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kÝyaslama projesine katÝldÝk. DeÛerlendirme
ve gzden geirme faaliyetlerimizi st kurulumuzda gerekleßtirmekteyiz.
AyrÝca her projemizin sonunda hazÝrladÝÛÝmÝz faaliyet raporlarÝ
Ünsan KaynaklarÝ blmmz ile SAP sistemine aktararak performans
gstergelerimizi takip etmekteyiz.

Srdrlebilirlik

Bilim Üla Toplum Gnllleri olarak faaliyetlerimizi ve hedeflerimizi belirlerken
srdrlebilirlik ilkemizi tm boyutlarÝ ile ele alÝr ve her projemizi srdrlebilirlik
ilkesi aÝsÝndan deÛerlendiririz. Bu ilkemize uygun hareket edebilmek iin
ßirketimiz tarafÝndan tanÝmlanan Sosyal Sorumluluk PolitikasÝ ve evre PolitikasÝ
bize yol gsterici olmaktadÝr. Bilim Üla Toplum Gnllleri platformumuzun
srekliliÛini saÛlamak amacÝyla; Ünsan KaynaklarÝ yÝllÝk iß planlarÝmÝzda
Þirketimizin DeÛerlerini, Srdrlebilirlik
gnlllerin hedeflerine yer veririz. Bu hedefleri Ünsan KaynaklarÝÕmÝz
PolitikasÝ toplumsal sorumluluk faaliyetlerimizi
aracÝlÝÛÝyla takip eder ve destekleriz. Ülk olarak platform 2006 yÝlÝnda
ve alÝßanlarÝmÝzÝn gnll katÝlÝmÝnÝ teßvik etmekte,
Ünsan KaynaklarÝÕnÝn KSS hedefleri arasÝnda ÒalÝßanlarÝn sosyal
devamlÝlÝÛÝnÝ ve srekliliÛini hedeflemekteyiz.
sorumluluklarÝnÝ gerekleßtirebilmeleriÓ stratejisi altÝnda yer almaya
baßlamÝßtÝr.
Bilim Üla Üß EtiÛi Ülkelerimiz arasÝnda bulunan ÒPaydaßlarÝmÝza KarßÝ
SorumluluklarÝmÝzÓ baßlÝÛÝ ile ÒTopluma, evreye ve ÜnsanlÝÛa KarßÝ
SorumluluklarÝmÝzÓÝ tanÝmladÝk. Bu sorumluluklarÝmÝz kapsamÝnda gnll
platformumuzun srekliliÛini saÛlamak nemli ve nceliklidir. 2010 yÝlÝ YÝldÝzlar
TakÝmÝ (Yetenek Havuzu) Liderlik Gelißim ProgramÝ kapsamÝnda uyguladÝÛÝmÝz
gelißim projeleri, gnll projesi olarak uygulamaktadÝr. GeleceÛin Bilim Üla
Liderleri gnlllk projesi liderliÛi yaparak gnlllÛ Ûrenmekte, gelißim
platformu iinde Ûrendiklerini uygulama fÝrsatÝ bulmakta ve ynetimimizde
gnlllÛ desteklemekteyiz. Kuruluß olarak ynetim modelinde EFQM
Mkemmellik ModeliÕni esas almaktayÝz. EFQM Mkemmellik Modeli de
sreklilik ve srekli iyileßtirme prensibini benimsemektedir. Bu modeli benimseyen
gnlllerimizle srekli bir iyileßtirme ve sreklilik saÛlamaktayÝz.
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Bilim Üla Toplum Gnllleri liderlik
ilkemizin temel amalarÝndan biri
gnlllÛ yaygÝnlaßtÝrmak
ve tanÝtmaktÝr.

GnllÛ YaygÝnlaßtÝrmak
st ynetimin verdiÛi destekle genel ve zel toplantÝlarda gndem yaratmamÝz, ßirket
ii iletißim aralarÝnÝ yoÛun olarak kullanarak gndemde kalmamÝz, her tr projemizi
web sayfamÝz ve Bilim Portal aracÝlÝÛÝyla tm paydaßlarÝmÝz ile paylaßmamÝz (bakÝnÝz
www.bilimilactoplumgonulluleri.com) vb. gibi diÛer blmlerde ayrÝntÝlÝ olarak anlatÝlan
alÝßmalarÝn amalarÝndan biri de gnlllÛ yaygÝnlaßtÝrmaktÝr.
Ynetim sistemi kapsamÝnda liderlik, hedef odaklÝlÝk, sonu odaklÝlÝk ve ekip alÝßmasÝ
vb. yetkinliklerin gelißtirilmesi amacÝyla platformu ok yoÛun olarak kullanmakta ve bu
yetkinliklerini gelißtirmek isteyen alÝßanlarÝmÝza gelißim platformu olarak tavsiye
etmekteyiz. Potansiyel deÛerlendirme toplantÝlarÝmÝzda gnll olarak alÝßÝyor olmayÝ
dikkate alÝyoruz. YukarÝda verilen yetkinliklerinin gelißmesi gereken alÝßanlarÝmÝz iin
yneticilerimize platform hakkÝnda bilgi vermekte ve alÝßanlarÝmÝzÝn bu platforma
katÝlmalarÝ durumunda nasÝl desteklenmesi gerektiÛini anlatmaktayÝz. Bu deÛerlendirmeler
alÝßanlarÝmÝza geri bildirim toplantÝlarÝnda yneticilerimiz tarafÝndan iletilmekte ve
katÝlÝmlarÝ teßvik edilmektedir. AyrÝca ßirket dÝßÝnda da, zel Sektr Gnllleri DerneÛi
aracÝlÝÛÝ ile gnll eli toplantÝlarÝnda ve gnlllÛe baßlamak isteyen ßirketlerde
gnlllk uygulamalarÝmÝzÝ, yapÝmÝzÝ, projelerimizi ve sonularÝnÝ paylaßmaktayÝz.
Þirketimize bu konu ile ilgili yapÝlan kÝyaslama taleplerini karßÝlamakta ve gnlllk
uygulamalarÝ ile ilgili tm bilgilerimizi paylaßmaktayÝz.
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Bilim Üla olarak, Kofi Annan tarafÝndan 1999 yÝlÝnda aÝklanan ve zel sektr
Òdaha iyi bir dnya iinÓ alÝßmak amacÝyla bir araya getirmeyi hedefleyen
Kresel Ülkeler SzleßmesiÕni (Global Compact) 2010 yÝlÝnÝn ilk dneminde
imzalayacaÛÝz. Bilim Üla olarak Òinsan mutluluÛuÓ, Ògelecek nesillere saygÝÓ,
Òetik ilkeli ynetim anlayÝßÝÓ, ÒdeÛißimÓ ve Òbaßarma tutkusuÓ deÛerlerini
zmseyerek, kendi deÛerlerini uluslararasÝ ilkelerle btnleßtirmeyi
amalamaktayÝz.
Kresel Ülkeler Szleßmesi, zel sektre insan haklarÝ, alÝßma standartlarÝ,
evre ve yolsuzlukla mcadele konularÝnda nemli ykmllkler getiriyor.

10 Temel Evrensel Ülke
Ünsan HaklarÝ
1
2

Üß dnyasÝ ilan edilmiß insan haklarÝnÝ desteklemeli ve bu haklara
saygÝ duymalÝ
Üß dnyasÝ, insan haklarÝ ihlallerinin su ortaÛÝ olmamalÝ

alÝßma StandartlarÝ
3
4
5
6

Üß dnyasÝ alÝßanlarÝn sendikalaßma ve toplu mzakere zgrlÛn
desteklemeli
Zorla ve zorunlu ißi alÝßtÝrma uygulamasÝna son verilmeli
Her trl ocuk ißi alÝßtÝrÝlmasÝna son verilmeli
Üße alÝm ve iße yerleßtirmede ayrÝmcÝlÝÛa son verilmeli

evre
7
8
9

Üß dnyasÝ evre sorunlarÝna karßÝ ihtiyati yaklaßÝmlarÝ desteklemeli
evresel sorumluluÛu artÝracak her trl faaliyete ve olußuma
destek vermeli
evre dostu teknolojilerin gelißmesini ve yaygÝnlaßmasÝnÝ desteklemeli

Yolsuzlukla Mcadele
10 Üß dnyasÝ rßvet ve hara dahil her trl yolsuzlukla savaßmalÝ
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Bu rapor, Mikado DanÝßmanlÝkÕÝn desteÛiyle hazÝrlanmÝßtÝr.
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