Basın Bülteni

Roche Türkiye, Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nu yayımladı
Roche İlaç ve Diagnostik’in sürdürülebilirlik önceliklerini ve
performansını içeren ve “Roche Türkiye” olarak yayımlanan ortak
rapor, şirketin paydaşlarına Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili
kapsamlı bir bilgi sunuyor.
İstanbul, 11 Aralık 2018 – Roche İlaç ve Roche Diagnostik tarafından, Küresel
Raporlama Girişimi’nin (GRI) 2016 standartları ışığında ortaklaşa hazırlanan ve bu yıl
beşincisi yayımlanan 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu açıklandı.
Roche’un 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda, kurumsal yönetim ve sorumluluk
yaklaşımı, sürdürülebilirlik hedefleri ve yenilikçi İK uygulamalarının yanında dijital dünyaya
bakış açısı ve dijital dönüşümün sağlık sektöründe yansımaları gibi mega trendlere ilişkin
bilgilere yer veriliyor. Raporun diğer başlıkları arasında inovasyon odaklı iş modeli, yenilikçi
ürünler, AR-GE yatırımlarındaki liderliği ve karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik sunulan
çözümler bulunuyor. Ayrıca şirketin hayata geçirdiği terapötik alan bazlı farkındalık
çalışmaları ve ihtiyaca yönelik projeler, STK işbirlikleri, klinik çalışmalar ve hekimlerle
yapılan çalışma grupları gibi alt başlıklarla detaylandırılarak paylaşılıyor.
Ekolojik dengeye saygı
Roche Türkiye, etkin doğal kaynak kullanım stratejilerinden enerji verimliliğine kadar farklı
katmanlardaki çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, küresel iklim değişikliğiyle
mücadeleye destek oluyor. Bu bağlamda Roche Global’in küresel ölçekte 2025 yıl sonu
itibarıyla faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarını %15 azaltma hedefiyle uyumlu bir
biçimde çalışan Roche İlaç, 2017 yıl sonu itibarıyla %8,3 oranında düşüş sağladı. Ayrıca yine
globalde çalışan başına çevresel etkinin 2019 yılına kadar %10 oranında azaltılması hedefine
paralel olarak son bir yılda çevresel ayak izini %10,2 oranında azalttı. Diğer taraftan Roche
Diagnostik, 2017 yılında hem çevresel etkinin azaltılması, hem de hizmete sunduğu ürünlerin
optimum düzeyde kaynak tüketimi sağlaması için farklı çalışmaları hayata geçirdi. Lojistik
alanındaki çevresel etkisini de asgariye indirme hedefiyle yaptığı yeni sevkiyat takvimi
düzenlemesi sayesinde bir önceki seneye göre CO2 salınımını %60 oranında ve 2017 yılında
şirket araçlarının kullanımından kaynaklı toplam sera gazı emisyonunu %20 oranında
azaltmayı başardı. 2017 yılına ilişkin toplam enerji tüketiminde sağlanan tasarruf ise Roche
İlaç’ta %6, Roche Diagnostik’te de %19 seviyesinde gerçekleşti.

Dünyada kalıcı değerler yaratmak
Hastaların hayatlarını iyileştirmek üzere uzun vadeli toplumsal fayda yaratmaya yönelik
çalışmalarını sürdüren Roche, 2018’de onuncu kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
“En Sürdürülebilir Sağlık Şirketi” seçilmesiyle de sürdürülebilirliğin kurumsal vizyonunun,
değerlerinin ve iş prensiplerinin bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Sorumlu bir kurumsal
vatandaş olarak Roche, tüm paydaşlarına güçlü bir performans ve değer sunarken,
sürdürülebilir ve sorumlu bir iş modelini benimsemeyi taahhüt ediyor.

Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer
almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u,
kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en
büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde
öncüdür.
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi
yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere
erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryaller ve kanser
ilaçlarının da yer aldığı 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde (DJSI) on yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup Lideri
seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2017 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden fazla çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına 10.4 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 53.3 milyar İsviçre Frangı olarak
gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugair Pharmaceutical şirketinin de
çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.
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