Basın Bülteni

Roche Türkiye, İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek için
Işıklarını Kapatıyor
Roche İlaç Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) iklim
değişikliğine dikkat çekmek üzere gerçekleştirdiği “Dünya Saati”
projesine, bu yıl 3. kez, 1 saat süresince ışıklarını söndürerek destek
veriyor

İstanbul, 23 Mart 2017- Roche İlaç Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda bu
yıl da WWF Dünya Saati Elçisi oldu. WWF tarafından hayata geçirilen proje ile bu yıl
dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenecek yerlerin başında gelen Akdeniz
ormanlarına dikkat çekilmesi hedefleniyor.
Düzenli olarak ofislerde enerji verimliği başta olmak üzere karbon emisyonu, yenilenebilir
kaynaklar, doğal kaynakların kullanımı konularında çalışanların bilincini arttırmaya
yönelik eğitim ve etkinliklerin yanı sıra verimlilik çalışmalarına imza atan Roche İlaç
Türkiye, 25 Mart 2017 tarihinde küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek
amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından on birincisi gerçekleştirilecek
Dünya Saati projesine 1 saat boyunca ışıklarını kapatarak destek veriyor.

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 29
ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde (DJSI) sekiz yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik
alanında Grup Lideri seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2016 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden
fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına 9.9 milyar İsviçre Frangı yatırım
yapan Roche’un cirosu 50.6 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.

