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Roche Türkiye, sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde paydaş iletişimine büyük önem
vermektedir. 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu ile ilgili görüş ve öneriler için yetkili
kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Roche İlaç
Duyşen Namlı
duysen.namli@roche.com
Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No:4 34396 Sarıyer/İstanbul
Tel: +90 212 366 90 00

Roche Diagnostik
Banu Gülsün
banu.gulsun@roche.com
Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Esentepe Mahallesi Kırgülü Sk No:4 Şişli/İstanbul 34394
Tel: +90 212 306 06 06
roche.com.tr

FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com
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60 yıldır yarınları kucaklıyoruz...
Roche İlaç Türkiye olarak
1958’den günümüze işimize dürüstlük,
tutku ve cesaretle sarılıyor, tüm sağlık
çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla
birlikte tam 60 yıldır yarınları kucaklıyoruz.
Türkiye’ye kucak dolusu
teşekkürlerimizle...
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Giriş
Roche, süregelen yenilikçiliğiyle 120 yılı aşkın
süredir insanların yaşamını iyileştirmeye
kendini adamıştır.
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09

Genel Müdürlerin Mesajı
Dünya Sağlık Sektöründe Yeni Akım
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Dünyada kalıcı değerler…
Toplumun uzun vadedeki
faydalarına yönelik çalışmalar
neticesinde 2017’de Roche, Dow
Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
9. kez “En Sürdürülebilir Sağlık
Şirketi” seçilmiştir.
Roche, hastaların ihtiyaçlarını
bugünden karşılamak için
kişiselleştirilmiş sağlık
alanındaki yeni teknolojileri
işine uygulamaya ve yükselen
dijitalleşme trendlerine öncü
olmaya devam etmektedir.
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Giriş

Genel Müdürlerin Mesajı
2017’de dokuzuncu kez Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde “En Sürdürülebilir Sağlık Şirketi”
seçilmemiz sürdürülebilirliğin kurumsal vizyonumuzun,
değerlerimizin ve iş prensiplerimizin bir parçası
olduğunu kanıtlıyor.
Değerli paydaşlarımız,
Sizlerle Roche Türkiye 2017 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Rapor, Roche İlaç ve Roche Diagnostik olarak
sürdürülebilirlik ile ilgili önceliklerimizi ve
performansımızı kapsamaktadır.
Roche olarak, sürdürülebilirliğin stratejimizin
tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanıyoruz.
120 yılı aşkın bir süredir, kendimizi yaşamları
iyileştirmeye ve süregelen yenilikçiliğimiz ile
hastaların ihtiyaçlarını bugünden karşılamaya
adamış bulunuyoruz. Bunun neticesinde, her
hastaya doğru tedaviyi doğru zamanda ulaştırmayı
hedefleyen kişiselleştirilmiş tedavi stratejimiz
doğrultusunda, yenilikçi diagnostik çözümlerimiz
ile dünya çapında 137 milyon hastaya dokunmayı
başardık.
2017’de dokuzuncu kez Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde “En Sürdürülebilir Sağlık Şirketi”
seçilmemiz, sürdürülebilirliğin kurumsal
vizyonumuzun, değerlerimizin ve iş prensiplerimizin
bir parçası olduğunu kanıtlıyor.
Önümüzdeki yıl, Türkiye’de 60. yılını kutlayacak
olan Roche İlaç Türkiye, 1958 yılından bu yana
hastaların hayatlarında fark yaratmak amacıyla
faaliyet göstermektedir. Sekiz kişilik küçük bir ekiple
başladığımız çalışmalarımızı, şu anda 304 kişilik
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büyük bir ekiple aynı tutkuyla sürdürmekteyiz. Öyle
ki, 2017 yıl sonu itibarıyla, ürünlerimiz ile onkoloji
alanında yaklaşık 25.000, uzmanlık ürünlerimizle
ise 22.000’in üzerinde hastanın tedavi sürecine katkı
sağlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Onkoloji, hematoloji, romatoloji, transplantasyon,
nöroloji ve solunum alanlarındaki ürünlerimizle,
Türkiye’deki hastaların ve sağlık çalışanlarının en
önemli destekçileri arasında yer almayı sürdüreceğiz.
Türk hastalarının yenilikçi ilaçlarımıza erişimini
hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Roche’un geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ışığında,
Roche Diagnostik olarak, bilimsellik ve kaliteden
ödün vermeden toplum sağlığına ve hastalara katkı
sağlamayı başarıyla sürdürüyoruz.
Türkiye’de ilk patoloji laboratuvar entegrasyon
projemiz sayesinde tüm laboratuvar süreçlerinin
görünür olmasını ve dijital ortamda takip
edilebilmesini sağladık. Patoloji araştırmalarına
önemli oranda katma değer sağlayan bu projeye,
mümkün olduğu kadar çok sağlık kuruluşunu dahil
etmeyi planlıyoruz.
Türkiye’deki laboratuvar altyapısının gelişim
yolculuğunu hızlandırmak için 2017 yılında hayata
geçirdiğimiz bir diğer önemli atılım ise süreç
danışmanlığı lansmanı oldu. Sağlık sektöründe
sürekli gelişimi hedefleyen Roche Diagnostik;
sağlık kuruluşlarına yönelik vermiş olduğu süreç
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Her hastaya doğru tedaviyi
doğru zamanda ulaştırmayı
hedefleyen kişiselleştirilmiş tedavi
stratejimiz doğrultusunda yenilikçi
diagnostik çözümlerimiz ile dünya
çapında 137 milyon hastaya
dokunmayı başardık.
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Giriş > Genel Müdürlerin Mesajı

Roche kurumsal stratejisi kapsamında, tercih edilen bir
firma olarak mutlu bir çalışma ortamı sunmayı, çevreyi
korumayı ve sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmeye
yönelik konularda sürekli ilerleme kaydetmeyi
hedeflemektedir.
danışmanlığı hizmeti ile laboratuvar süreçlerinin
verimlilik ve üretkenlik açısından iyileştirilmesi için
bir yol haritası sunmaya başladı.
Roche kurumsal stratejisi kapsamında, tercih edilen
bir firma olarak mutlu bir çalışma ortamı sunmayı,
çevreyi korumayı ve sosyal sorumluluk bilincini
yerleştirmeye yönelik konularda sürekli ilerleme
kaydetmeyi hedeflemektedir.
Roche Global’in Ekolojik Denge (Eco-Balance)
yaklaşımı ışığında, Roche İlaç olarak faaliyetlerimiz
kaynaklı çevreye yarattığımız olumsuz etkiyi en
aza indirgemeye odaklanarak, çevresel ayak izini
bir önceki yıla kıyasla %10,2 oranında azalttık
ve böylece küresel iklim değişikliğiyle mücadele
alanında kararlılığımızı 2017’de de sürdürdük.
Roche Diagnostik olarak, 2017 yılında da hem
çevresel etkinin azaltılması hem de hizmete
sunduğumuz ürünlerin optimum düzeyde kaynak
tüketimi sağlaması için başarılı çalışmalar hayata
geçirdik. Bu kapsamda; kurulumunu yaptığımız
5 adet yeni immünokimya modülü ile %16 daha
az pipet ucu, %78 daha az test paketi, %10 daha
az plastik kullanımı sağladık. Bu çalışmalarımız,
faaliyet alanımızda çevreci çözümlerin ülkemize
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kazandırılması yolunda önemli bir referans teşkil
ediyor. Lojistik alanındaki çevresel etkimizin
asgariye indirilmesi hedefi doğrultusunda hayata
geçirdiğimiz sevkiyat takvimi düzenlemesi ile de bir
önceki seneye göre CO2 salınımını %60 oranında
azaltmayı başararak küresel iklim değişikliğiyle
mücadele alanında kararlı adımlarımız devam etti.
Toplum için yaşam kalitesini ve sağlık hizmeti
sağlayıcılarının hizmet kalitesini yükseltmeyi
hedefleyen Roche İlaç ve Roche Diagnostik Türkiye,
hastaların hayatlarında önemli bir fark yaratmaya
devam edecektir. Kalıcı değer yaratmaya odaklanan
sürdürülebilirlik yolculuğuna destek sağlayan
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar,
2017 Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
Adriano Treve				
Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü		
Burçak Çelik
Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü ve
Orta Asya & Kafkasya Yönetim Merkezi Başkanı
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Dünya Sağlık Sektöründe Yeni Akım
Günümüzde her alanda kendini hissettiren büyük veri
odaklı dijital devrim süreci, sağlık sektöründe de köklü
dönüşümleri beraberinde getirmektedir.

ABD doları seviyesine ulaşması ve sağlık hizmeti
sistemi üzerinde daha fazla baskı oluşturması
öngörülmektedir1.

Dijital devrim ve sağlık
hizmetlerindeki dönüşüm
İçinde bulunduğumuz dijital devrim süreci, sağlık
hizmetleri alanında da radikal bir dönüşümü
harekete geçirmiştir. Dijitalleşme akımı, araştırma
geliştirme, ilaca erişim, hasta bakımının maliyet
etkinliği gibi hastalara ve devletlere katkı sağlayacak
önemli konuları daha ileri taşıyan çözümler
getirmektedir.
Tıbbi bakım taleplerinin artmasıyla birlikte, dijital
dönüşüm sürecinin ekonomik katkısı daha net bir
biçimde ortaya çıkmaktadır. 2015 yıl sonu itibarıyla,
7 trilyon ABD doları seviyesinde olan küresel
sağlık harcamalarının, 2020 yılında 8,7 trilyon

1

Nesnelerin interneti, büyük veri ve robotik gibi
teknolojideki kilit gelişmeler, kişiselleştirilmiş
sağlık hizmetini daha ileriye götürmek için sofistike
analizler uygulayarak sağlık hizmetleri alanında
muazzam ilerlemelere olanak sağlamaktadır. Sonuç
olarak, eşi görülmemiş hassasiyetteki tedavi
stratejileri hastalar için gerçeğe dönüşmektedir.
Bu gelişmelerin doğru bir şekilde uygulanması,
sağlık alanındaki zorluklara çözüm bulunmasına
olanak sağlamaktadır. Dijital dönüşüm aynı
zamanda kaynakların daha verimli kullanılması
ve bu sayede daha hasta merkezli ve sonuç odaklı
bakıma doğru yönelime yardımcı olmaktadır. Bu
çözümlerin, bireysel tedavi stratejilerinden, gelişmiş
kronik bakım yönetimine kadar çok geniş bir alanda
fayda sağlaması tahmin edilmektedir.
Yenilik odaklı Roche ise, bu gelişmeleri diagnostik ve
ilaç alanlarına yönlendirmek için öncü rol oynamaya
devam etmektedir.

The Economist Intelligence Unit. World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, Haziran 2016
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Roche, çalışmalara nitelik kazandırmak ve potansiyel
ilaç kombinasyonlarını daha iyi tanımlamak için verileri
sürekli değerlendiren ileri teknolojide klinik çalışmalar
tasarlamaktadır.

Dijital devrimin, değişim
yaratması öngörülen
dört kilit alanı:
1. Klinik Çalışmaları Dönüştürme
2017 yıl sonu itibarıyla 295.000’den fazla hastanın
katıldığı klinik çalışma gerçekleştiren Roche,
çalışmalar için gereken zaman ve çabayı en
aza indirerek, süreçleri hasta ve doktorlar için,
kolaylaştırmaya odaklanmaktadır.
Günümüzde birçok doktor-hasta etkileşimleri,
teletıp destekli temas ve uzaktan tıbbi muayeneleri
kolaylaştıran dijital tanı ve takip araçlarıyla
desteklenerek, sanal olarak gerçekleşebilmektedir.
Bu sayede, hastaların klinik araştırmalara katılımı
önemli ölçüde artırılmakta, seyahat ve bekleme
süreleri gibi engeller aşılarak tedaviye erişimleri
önemli ölçüde hızlanmaktadır.
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Roche, çalışmalara nitelik kazandırmak ve
potansiyel ilaç kombinasyonlarını daha iyi
tanımlamak için verileri sürekli değerlendiren
ileri teknolojide klinik çalışmalar tasarlamaktadır.
Bu faaliyetler sayesinde ilaçlar, en etkili şekilde
geliştirilerek hastalara ulaştırılabilmektedir.
2. Tedavi Sonuçlarının İyileştirilmesi
Tanı imkanlarındaki ilerlemeler, hedefe yönelik
çözümler ve ilaç kombinasyonlarındaki gelişmeler,
bizlere çok çeşitli tedavi seçenekleri sunmaktadır.
Geliştirilen bu tedavilerin karmaşık yapıları ise,
klinik kararı destekleyecek yenilikçi araçlara olan
ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.
Büyük veri, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerini
ileri bir düzeye taşımaya destek olmaktadır. Roche,
hasta bakımında ilaçların ve karar verme sürecinin
geliştirilmesini iyileştirmek için veri ve gelişmiş
mantıksal analizlerin kullanılmasına yardımcı
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Roche’un süreçlerini dijitalleştirme gayreti, ürünlerinin ve
hizmetlerinin hastalara getireceği faydaları daha ileriye
götürme yönündeki kararlılığının bir parçasıdır.

olmak için Flatiron Health, Foundation Medicine,
Inc. (FMI) ve GE Healthcare gibi şirketlerle
ortaklıklar yapmaktadır.
Türkiye’de de İnfogenetik Moleküler Bilgi
Hizmetleri A.Ş. adı altında Mayıs 2017’de hizmet
vermeye başlayan Foundation Medicine’in (FMI)
%56,3’lük kısmı, onkolojide kişiselleştirilmiş
tedavi yaklaşımını daha ileriye taşımak amacıyla
Roche tarafından 2015 yılında satın alınmıştır.
Roche’un tanı ve tedavi alanlarındaki bilgi birikimi
ve deneyimi, bu satın alma sayesinde genomik
profilleme ve büyük veri ile birleşmiştir.
FoundationOne testleri, hasta ve hekimlere
kişiselleştirilmiş tedaviler, immün terapiler ve klinik
çalışmalar dahil, dünyanın dört bir yanındaki tedavi
seçeneklerinin geniş bir raporunu sunmaktadır.
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel
ilerlemelere odaklanan Roche, uzun yıllardır ilaç ve
tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında
bulunmuştur. Her hastaya doğru tedaviyi en
doğru şekilde verme stratejisini dijital dönüşüm ile
birleştiren Roche; ilaç, diagnostik ve büyük verinin
gücünü aynı çatı altında toplayarak, kişiselleştirilmiş
sağlık hizmetleri alanında lider haline gelmiştir.
3. Hastanın Güçlendirilmesi
Teknoloji, hastaların hayatlarını kolaylaştırmakla
kalmamakta, aynı zamanda hastaları
güçlendirmektedir. Akıllı cep telefonu uygulamaları,

sensörler ve dijital biyobelirteçler, hastalara
sağladıkları kolaylığın yanı sıra, zengin bir veri
ve gözlem kaynağıdır. Örneğin Roche, Parkinson
hastaları için semptom dalgalanmalarını sürekli
ölçebilecekleri bir uygulama geliştirmiştir. Böylece
bu hastalar kliniği ziyaret etmelerine gerek
kalmadan semptomlarını ölçebilir hale gelecektir.
Gelecekte bireyler, genetik profilleri ve hastalıkları
ile en iyi eşleşen tedavilerin bulunurluğu hakkında
daha iyi bilgilendirilebilecekler.
4. Etkililiği Teknolojiyle Artırmak
Teknolojinin etkin kullanımı tanı ve tedavinin
başarı oranlarının artırılmasına olanak
tanımaktadır. Ayrıca hastaya uygun olmayan
tedaviyi en aza indirgeyerek, mevcut kaynakların
kullanımını optimize edebilmektedir. Roche,
odaklandığı alanlarda daha etkili olmak için
teknolojiyi aktif ve doğru bir şekilde kullanırken,
gerek veri kullanımı ile klinik çalışmaların nasıl
yürütüleceğini belirliyor, gerekse yeni ürün
başvurularında değişiklik yapabiliyor.
Roche’un süreçlerini dijitalleştirme gayreti,
ürünlerinin ve hizmetlerinin hastalara getireceği
faydaları daha ileriye götürme yönündeki
kararlılığının bir parçasıdır. Bunlar, doğru hastaya
yenilikçi tedavileri daha hızlı ulaştırmak için bilimi
daha iyi anlamak, veriyi daha hızlı yorumlamak
ve yeni teknolojileri daha etkin kullanmak üzere
yapılan çalışmalar ile paralellik göstermektedir.
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Şirketimiz
Roche, vizyonunu her zaman karşılanmamış
ihtiyaçlara cevap vermeye, bilim dünyasını daha
ileriye taşımaya ve endüstriyi geliştirmeye çevirmiştir.
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Hastaların hayatlarında
fark yaratmak üzere işlerine
tutkuyla bağlı çalışanlar:
Roche Global

93.734 Çalışan

Roche İlaç

304 Çalışan

Roche Diagnostik
272 Çalışan

Dünya çapında...

Roche ilaçları ile tedavi edilen
137 Milyon Hasta
Roche Diagnostik ürünleri ile
yürütülen 19 Milyar Test

Roche ilaçları ile Türkiye’de
tedavi edilen
Onkoloji alanında
Yaklaşık 25.000 Hasta

Diğer uzmanlık alanlarında
Yaklaşık 23.000 Hasta
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Şirketimiz

Biz Kimiz
DNA’sında inovasyon olan Roche, bilimsel keşiflerin
yönlendirilmesi ve hastaların hayatlarının iyileştirilmesi
amacıyla faaliyet alanında geleceğin sınırlarını zorlamaya
odaklanmıştır.

Roche, hastalıkların moleküler seviyede nasıl
farklılaştığını çözmek için çalışmaktadır. Böylece
hastalıkları önleyen, teşhis ve tedavi eden ilaç ve
testler geliştirerek bunları ihtiyacı olan hastalara
ulaştırmayı hedeflemektedir. Şirket’in diagnostik
ve ilaç tedavi alanlarındaki birleşik gücüyle
hayata geçirdiği kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti
stratejisi doğru tedaviyi doğru hastaya ulaştırmayı
amaçlamaktadır.
Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketi olan
Roche; onkoloji, hematoloji, immünoloji, bulaşıcı
hastalıklar, oftalmoloji ve sinir bilimi alanlarında
çığır açan ilaçlar geliştirmenin yanı sıra, kendisini
sağlık hizmeti standartlarını iyileştirmeye adamıştır.
In vitro diagnostik pazarında da dünya lideri olarak,
bu uzmanlığıyla üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla
dünya genelinde uzun soluklu ortaklıklar
kurmaktadır.
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Ortaklık yapısından kaynaklı istikrarlı işleyişi
sayesinde sürdürülebilir bir gelişim seyri izleyen
Roche, hastalar ve toplum için kalıcı değer
yaratmanın yanı sıra aksaklıklardan ders çıkarmayı
başarmıştır. Ayrıca, en yüksek kalite, güvenlik ve
dürüstlük standartlarına bağlı kalmaya devam
ederek, kişilerin yanı sıra faaliyet gösterdiği
topluluklara ve doğaya da saygı göstermeyi
önceliklendirmiştir.
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Roche Basel Merkez Bina
17
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Bir Bakışta Roche
Dünya çapında tüm Roche çalışanları kendilerini
hastaların hayatlarında fark yaratmaya adamıştır.

Kuzey Amerika
25.144 Çalışan

Avrupa
40.753 Çalışan
Asya
21.321 Çalışan

Latin Amerika
4.600 Çalışan

93.734

Toplam Çalışan Sayısı

18

Afrika
1.177 Çalışan

26

Üretim Merkezi

Avustralya/Yeni Zelanda
739 Çalışan

30

Araştırma ve
Geliştirme Merkezi
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İnovasyon ve Sağlığa Erişim
Roche, doğru zamanda doğru tedavi yaklaşımı ışığında
hastaların sağlığa erişimini inovasyonla destekleyerek
sürdürülebilir kılmaktadır.

137

MİLYON

Roche ilaçları ile tedavi
edilen hasta sayısı

295

BİN

Roche’un klinik araştırmaya
kayıtlı hasta sayısı

19

MİLYAR

Roche ürünleri ile
yürütülmüş test sayısı

30

İLAÇ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Temel İlaç Listesi’nde yer alan
Roche ilaçları
19
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Sürdürülebilir Kârlılık ve Sektörel Liderlik
Roche, ilaç ve diagnostik alanlarında birleştirdiği
uzmanlığı sayesinde araştırma odaklı sağlık hizmetlerinde
lider konumdadır.

41,2
MİLYAR CHF
Toplam İlaç
Satışları

20

Toplam
Satış

12,1
MİLYAR CHF

Toplam Diagnostik
Satışları
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Roche, 2017 yılında hem ilaç hem de diagnostik
satışlarını %5 oranında artırarak sürdürülebilir
finansal performans sergilemiştir.

Toplam İlaç Satışları
Milyar CHF

39,1 41,2

Toplam Diagnostik
Satışları Milyar CHF

11,5 12,1

%5
Artış
2016

2017

18,4 19,0

2017

2017

%5
Artış
2016

2017

Toplam Ar-Ge Yatırımı
Milyar CHF

9,9 10,4

%3
Artış
2016

50,6 53,3

%5
Artış
2016

Toplam Faaliyet Kârı
Milyar CHF

Roche Grubu Satışları
Milyar CHF

%5
Artış
2016

2017
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Ne yapıyoruz?

Odak Noktamız

Hastalara Uygun Tedaviler

Çalışanlarımız

Fark Yaratıyor

Ayırt Edici Özelliğimiz

Karar Verme Sürecimiz

Bilimde Mükemmellik

Sorumlu ve Şeffaf

Amacımız

Tüm Paydaşlarımız için
Katma Değer Yaratmak

Yapımız

İnovasyon Odaklı Kurumsal Yapı

Nasıl yapıyoruz?
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Global Stratejimiz
Roche, hastaların daha uzun ve daha iyi
yaşamalarına yardım eden yenilikçi ilaçlar ve tanı
cihazları keşfetmeye odaklanmıştır.

Ne yapıyoruz?
Roche’un odak noktası yarının ihtiyaçlarına
bugünden çözümler üretmektir. Tanı, tedavi ve
büyük veri alanlarının tamamını bünyesinde
barındırdığı için, Roche kişiselleştirilmiş sağlık
hizmetleri alanında benzersiz bir konuma sahiptir.
Daha etkili ve verimli araştırmalar yapılması ve
hastalar adına daha doğru kararlar verilebilmesi için,
çoklu veri kaynaklarından gelen fikirleri mantıksal
analizlerle birleştirmekte ve kişiselleştirilmiş sağlık
hizmetinde bir sonraki aşamaya hazır stratejik
ortaklıklar geliştirmektedir. “Tedaviye erişim”
konusunu stratejisinin en önemli bileşenleri arasında
gören Roche, erişim planlarını yerel iş birlikleri ile
uygulamaya çalışmaktadır.
Roche, yatırımlarını daima karşılanmamış
ihtiyaçlara cevap verilmesi, bilim dünyasının daha
ileriye taşınması ve endüstrinin geliştirilmesi hedefi
doğrultusunda yürütmektedir. Şirket’i bilimsel
mükemmellik alanında ayrıştıran üç özelliği;
moleküler biyoloji hakkında geniş bilgisi, tanı
ve tedavi alanlarındaki tecrübelerinin kusursuz
entegrasyonu ve inovasyonu en üst seviyeye çıkarma
tutkusudur.

Roche’un temel hedefleri; tüm paydaşlar için değer
yaratmak, en güvenilir iş ortağı olmak, tıp dünyasına
fayda sağlayıcı yenilikler getirmek, çalışanlara
mutlu bir çalışma ortamı sunmak, toplum üzerinde
sürdürülebilir bir etki sahibi olmak ve hissedarlarına
yüksek kâr payı sağlamaktadır.

Nasıl yapıyoruz?
Hastalar için fark yaratmak adına dürüstlük, cesaret
ve tutku ile işlerine bağlı çalışanları bünyesinde
barındıran Roche, kapsayıcı yaklaşımıyla fikir
zenginliğini ve farklı yaklaşımları da teşvik
etmektedir. Bu kapsamda Roche çalışanları gururla
“Biz Roche’uz” diyebilmektedir.
Roche, karar verme ilkeleri ve süreçlerinde; şeffaf
diyaloğu, cesaretle sorumluluk almayı vurgulamakta
ve yüksek derecede yetkilendirmeyi teşvik
etmektedir.
Kurumsal yapısını inovasyon üzerine inşa eden
Roche, özerk araştırma ve geliştirme merkezleri ve
200’den fazla harici ortağa sahip anlaşmaları ile
çeşitliliği ve çevikliği teşvik etmektedir. Şirket’in
küresel coğrafi ölçeği ve erişimi, tanı ve tedavilerin
ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştırılmasını
sağlamaktadır.
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Bilim ve İnovasyon
Roche, bir ürünün keşfinden tedariğine kadar tüm iş
süreçlerinde bilim ve inovasyon temelli bir yaklaşım
benimseyerek faaliyetlerini tüm paydaşları için bir değer
zincirine dönüştürmektedir.

Anlamak, Hedeflemek ve
Müdahale Etmek
İnsan vücudu akıl almaz karmaşıklıkta bir
“makineye” benzetilebilir. Çoğu zaman, mucizevi bir
şekilde iyi çalışmaktadır. İşler ters gittiğinde ve bir
hastalık ortaya çıktığında ise altında yatan sorunu
anlamak, tespit etmek ve buna çözüm bulmak için
araştırmacı bilim insanlarına danışılmaktadır. Söz
konusu ‘hata’ belirli bir hücredeki eksik genden
kaynaklanıyor olabilir mi? Yoksa bağışıklık sistemi
gereğinden fazla mı çalışıyor? Genellikle, bu durum
yolunda gitmeyen çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi
sonucunda gerçekleşebilir. Bir hastalığın biyolojik
kökeninin kesin olarak saptanması ve müdahale
için gereken iyileştirici potansiyel hedeflerin
belirlenmesi, Roche’ta bir ilacın keşfedilmesi için
ilk adımlardır. Onkoloji, nöroloji, oftalmoloji ve
nadir görülen hastalıklarda önemi kanıtlanmış bu
yaklaşım, immünoloji alanında da sürekli olarak
kullanılmaktadır. Roche yaptığı araştırmalarda
zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu
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zorlukların üstesinden farklı ortaklıklarla yapılan
iş birlikleri ile gelmektedir. 2013’ten bu yana,
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ciddi veya
hayati risk taşıyan hastalıklarda potansiyel klinik
yararı erken evrelerde kanıtlanan Roche’un
19 ürününü, geliştirilmesini ve incelenmesini
hızlandırmak için çığır açan tedavi (Breakthrough
Therapy Designation - BTD) listesine eklemiştir.
Roche, Ar-Ge çalışmalarının inovatif gücüne
tanıklık eden ve ürünlerinin hastalar için ve büyük
ölçekte de toplum için olan değerini açıkça yansıtan
BTD unvan sayısı bakımından sektörde öncü
konumdadır. 2017’de, multipl skleroz ve hemofili
alanlarına yönelik geliştirilen iki yeni ilaç için
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tarafından
alınan ruhsatlandırma onaylarının yanı sıra, mevcut
onkoloji ve immüno-onkoloji ilaçları için de çok
sayıda ek onay alınmıştır.

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Tıbbi ihtiyacın
belirlenmesi

Bir hastalığın temelindeki
biyolojinin kavranması

Akıllı ortaklıkların
oluşturulması

Ana bileşiğin oluşturulması

Klinik çalışmaların
hızlandırılması ve
iyileştirilmesi

Bir hastanın durumuyla ilgili
daha derinlemesine bilgi veren
tanısal testlerin ve sağlık
uygulamalarının geliştirilmesi

Keşiften temine kadar olan süreçteki “değer zinciri”,
yalnızca zincirdeki tüm bağlantılar kusursuz çalıştığı takdirde
“değer” sağlayabilir.
25
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Roche, karşılanmamış ihtiyaçların olduğu terapötik
alanlara odaklanarak hastaların yarınlarına umut
olabilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini her
geçen gün geliştirmektedir.

İnovasyona Yönelik İş Modelimiz
Hastalar için yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmaya
devam etmek için Roche, her yıl satışlarının yaklaşık
yüzde 20’sini araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
faaliyetlerine aktarmaktadır. Roche, karşılanmamış
ihtiyaca yönelik odağı ve tek bir çatı altında topladığı
ilaç ve tanı konusundaki uzmanlığı ile 2015 yılından
bu yana farklı hastalık ve endikasyonlarda 6 yeni
ilaç ve birçok yeni tanı, cihaz ve hizmet lansmanını
başarıyla gerçekleştirmiştir. Buna ilave olarak, hem
ilaç hem de diagnostik bölümlerinde heyecan verici
yeni ürün çalışmaları sürdürülmektedir.

Umutlu Yarınlar için Yatırım
Roche, karşılanmamış ihtiyaçların olduğu terapötik
alanlara odaklanma stratejisi doğrultusunda;
Alzheimer hastalığı ve otizm gibi merkezi sinir
sistemi bozuklukları hastalıklarında önemli
çalışmalar yürütmektedir.
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Ayrıca, mesane kanseri, mulitipl skleroz ve dev
hücreli artrit dahil olmak üzere yıllardır önemli bir
ilerleme kaydedilmemiş olan hastalıklar için yeni
ilaçlar geliştirmektedir. Bunun yanı sıra, diagnostik
bölümünün “hastabaşı tanı sistemi”; hasta için
zamanın çok değerli olduğu durumlarda, doğru test
sonuçlarını hızlı bir şekilde sunmaktadır.

Klinik Çalışmalar
Klinik çalışmalar, yeni ilaçların güvenlilik ve
etkililiğinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.
Bu doğrultuda, Roche’un tüm klinik çalışmaları
uluslararası bir kalite standardı olan “İyi Klinik
Uygulama” kılavuzlarıyla uyumlu bir şekilde
yürütülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen
bilgiler ise düzenleyici makamlar ve geri ödeme
kurumları ile paylaşılmaktadır.
Roche’un araştırma-geliştirme bölümünde çalışan
sayısı toplam 22.747’ye ulaşmış ve tüm dünyada
yürütülen klinik çalışmalarda ise 295.747 hasta yer
almıştır.
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Şirket, 2017 yıl sonu itibarıyla 72 molekül ile
global klinik araştırma çalışması yürütmüştür. Bu
kapsamda, dört yeni moleküle daha çığır açan tedavi
unvanı verilerek 2012 yılından beri bu unvanı alan
molekül sayısı toplamda 19’a ulaşmıştır. Bunun
yanı sıra, ileri geliştirme evresine ulaşan ürün
portfolyosuna 2017’de sekiz yeni molekül eklenmiş,
ileri evre portfolyo komitesi hedeflerinin 17’sine
ulaşılarak tüm zamanların en iyi sonucu alınmıştır.

Roche, 2016 yılında ABD’de kanser tedavi sürecinde
devrim niteliğindeki ilk kanser immünoterapi
ilacının lansmanını gerçekleştirmiştir. 2017 yılı
itibarıyla Türkiye’de ise bu alanda farklı kanser
türlerinde yürütülen ve planlanan 14 klinik çalışma
bulunmaktadır.

2017 Yılı Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
Roche Global (milyon CHF)

Ar-Ge Harcamaları

Büyüme (%)

10.392

+5 Satışın %19,5’i

Roche İlaç

9.036

+6 Satışın %21,9’u

Roche Diagnostik

1.356

+2 Satışın %11,2’si

Roche Global

1.

Sağlık Araştırma
Geliştirme Harcamalarında
Sektör Birincisi *
*

10,4
MİLYAR CHF

Toplam Araştırma Geliştirme
Harcamaları Tutarı

Strategy & Global Innovation 1,000, Winter 2017
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Roche Türkiye
Roche Global’in çatısı altında buluşan Roche İlaç ve
Roche Diagnostik Türkiye, Türk hastalarının hayatlarını
iyileştirmek için inovatif ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Roche İlaç

Roche İlaç Türkiye

304

2018 yılında Türkiye’deki 60’ıncı faaliyet yılını
kutlayacak olan Roche İlaç; onkoloji, hematoloji,
romatoloji, transplantasyon ve solunum
alanlarındaki hastalıkların tedavisine yönelik
ürünleriyle Türkiye’deki hastalara, hasta yakınlarına
ve sağlık çalışanlarına dünya ile aynı anda yenilikçi
çözümler sunmaktadır. Türkiye’de ilk çalışmalarına
Esentepe’deki binasında sekiz kişilik kadrosuyla
başlayan Roche İlaç, 2015 yılından bu yana
çalışmalarını İstanbul Maslak-Uniq’te bulunan
merkez ofisinden yürütmektedir.

Çalışan

1.047

Toplam Satışlar (Milyon TL)

%5

Pazar Payı (İlaç sektöründe, TL bazında)

%37

Pazar Payı (Hedef pazarlarda, TL bazında)

191.119

BİN TL
Klinik Çalışma Yatırımı (2010’dan bu yana)

Roche İlaç Türkiye 2022 Vizyonu
Roche İlaç, geleceğe yönelik inovatif yaklaşımıyla,
tıbbi çözümleri insanların hizmetine hemen
sunmanın gereğine inanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda Şirket, vizyonunu
belirlemek üzere hem global hem de Türkiye
stratejisiyle uyumlu şekilde hastaların hayatlarını
iyileştirmeye yönelik tüm çalışanları ile birlikte bir
yol haritası oluşturmuştur.
Roche İlaç, vizyonunu belirlerken insan hayatının,
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını ve daha
iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığına
yönelik çalışmalarını da ön planda tutmuştur.
Şirket, Vizyon 2022’ye giden yolda ortaya çıkan
hedeflerine uygun olarak, yarının ihtiyaçlarını
bugünden karşılamak ve sürdürülebilir kalkınmanın
devamlılığına destek olmak için çalışmaya devam
etmektedir.
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Değerlerimiz
Dürüstlük
Her zaman açık, dürüst, etik ve samimiyiz.
Cesaret
Girişimciliğimiz sayesinde risk almaktan çekinmeyiz,
sınırlarımızı aşar ve farklı deneyimler ediniriz.
Tutku
Gücümüzü ve bağlılığımızı, diğerlerini harekete geçirmek,
birleştirmek ve onlara ilham vermek üzere kullanırız.

Roche İlaç Türkiye Merkez Binası
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Roche Diagnostik Türkiye, Vücut Dışı Tanı (IVD)
pazarını yönlendiren öncü firma olma vizyonuyla
hastaların hayatlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Roche Diagnostik

Roche Diagnostik Türkiye

272

Roche’un küresel uzmanlık ve deneyimi ışığında
1991 yılında faaliyetlerine başlayan Roche
Diagnostik, kurumsal ve kişisel kullanıma yönelik
cihazlar ile biyokimya, hormon, genetik, moleküler
ve kanser test portföyü ile geniş bir alanda
hizmet vermekte, yenilikçi teknoloji ve klinik
değerlere sahip ürünleri ile hastaların yaşamlarını
iyileştirmeye ve toplum sağlığına katkı sağlamaya
odaklanmaktadır. Roche Diagnostik çalışmalarını
İstanbul Levent’te bulunan merkez ofisinden
yürütmektedir.

Çalışan

539,5

Toplam Satışlar (Milyon TL)

%31

Pazar Payı (Hedef pazarlarda, TL bazında)

Diagnostik Stratejisinin 3 Temel Taşı

Odak

İnovasyon

30

İnsan

Roche Diagnostik Türkiye
Vizyonu
Roche Diagnostik Türkiye Şirket vizyonu aşağıdaki
hedeflere odaklanmaktadır:
• Yenilikçi yaklaşımlar ile IVD (vücut dışı tanı)
pazarını yönlendiren öncü firma olmak,
• Müşterilerinin gelişim yolculuklarında,
danışmanlık hizmeti de dahil olmak üzere, tüm
IVD çözümlerinde tercih edilen çözüm ortağı
olmak,
• Hastaların yaşamlarını iyileştirmek.
Roche Diagnostik Çalışanları
• Birbirine güvenerek,
• Tutku ve dürüstlükle çalışarak,
• Sorumluluklarının bilincinde cesur kararlar alıp,
uygulayarak,
• Geri bildirim alıp vererek,
• Yetkinliklerini ve performanslarını sürekli
artırarak,
• Gelişime açık, pozitif düşünen bir bakış açısıyla
hızla harekete geçerek ve ‘Birlikte Başarmayı
Başaracağız’, diyerek,
vizyon hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar.
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Roche Diagnostik Türkiye Merkez Binası
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Benan Cuma Doğan
Finans Direktörü

Adriano Treve

Otan Akın

Medikal Direktör

Genel Müdür

Umut Bal

Onkoloji Pazarlama
Direktörü

Soley Güzel
Atılım Sağlıcak
Satış Direktörü

Hukuk, Uyum &
İç Denetim Direktörü

Organizasyon Yapımız
Roche İlaç
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini yürüten Adriano Antonio Treve’nin liderliğinde iş
modellerini yatay bir organizasyon yaklaşımı ışığında yeniden yapılandıran Roche İlaç, 2017 faaliyet yılında da
paydaş güvenini pekiştirecek, etkin kurumsal yönetim uygulamalarına imza atmıştır.
Yönetim Kurulu
• Roche Finanz AG
• Phaor AG Temsilcisi
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Roche İlaç Yönetim Kurulu Üyeleri’nin icrai görevleri bulunmaktadır. Bağımsız Üye’nin bulunmadığı
Yönetim Kurulu’nda üyelere yönelik huzur hakkı uygulaması mevcut değildir. Son raporlama döneminden
bu yana ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yaşanmayan Şirket’te sermaye sahiplerine ödeme
yapılmamaktadır. Sürdürülebilir kurumsal gelişim hedefi doğrultusunda oluşturulan beş yıllık hedefler, her
yıl kaydedilen ilerlemenin ölçülmesi için bir referans noktası olarak kabul edilmekte ve tüm çalışanlardan bu
hedeflere uyum noktasında destek beklenmektedir.
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Meltem Ersöz

İnsan Kaynakları
Direktörü

İletişim Direktörü

Paulo Neto

Derya Sontur

Uzmanlık Ürünleri
Pazarlama Direktörü

Müşteri & İş Mükemmeliyeti
Direktörü

Levent Yanık

Pazar Erişim &
Kamu İlişkileri Direktörü

Yürütme Kurulu
Roche İlaç Yürütme Kurulu, belirlemiş olduğu yıllık kurumsal hedefler doğrultusunda finansal ve operasyonel
göstergeleri takip etmekten sorumludur. Yürütme Kurulu, Şirket’in sürdürülebilirlik stratejisi ve performansını
Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla takip etmekte ve öneriler sunmaktadır.
Kurullar
Roche İlaç bünyesindeki kurullar, kurumsal ihtiyaçlara bağlı olarak ilgili departman temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulmaktadır. Şirket bünyesinde 2017 faaliyet döneminde çalışmalar yürüten kurulların listesi aşağıdaki
gibidir:
• Çalışan Bağlılığı Çalışma Grubu • Sürdürülebilirlik Komitesi • Uyum Komitesi • Bağış Komitesi
• Marka Koruma Komitesi • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu • Medikal Uyum Komitesi

33

Hasan Demirci
Pazarlama ve
İş Geliştirme
Direktörü

Volkan Girgin

Merkezi ve Hastabaşı
Tanı Çözümleri Satış Direktörü

Ceylan Karslı Turan
Hukuk ve Uyum
Direktörü

Banu Gülsün

İnsan Kaynakları &
İletişim Direktörü

Abdülmecit Arıkan
Moleküler Çözümler
Satış Direktörü

Organizasyon Yapımız
Roche Diagnostik
Bir önceki raporlama döneminden bu yana mülkiyet yapısında herhangi bir değişikliğin yaşanmadığı Roche
Diagnostik, 2016 yılından bu yana Burçak Çelik’in Genel Müdürlüğü’nde faaliyetlerini yürütmektedir. Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin icrai görevlere sahip olduğu Şirket’te Bağımsız Üye yer almamaktadır. Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne huzur hakkı uygulamasının geçerli olmadığı Şirket’te sermaye sahiplerine herhangi bir ödeme
yapılmamaktadır.
Yönetim Kurulu
• Roche Finanz AG
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Roche Pharma Holding B.V.
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Doruk Örs

Finans, Operasyon ve
Bilgi İşlem Direktörü

Seda Gül

İhracat Satış Direktörü

Atilla Yıldırır

Satış Sonrası Destek Direktörü

Burçak Çelik

Genel Müdür ve Orta Asya &
Kafkasya Yönetim Merkezi Başkanı

Yönetim Ekibi
Roche Diagnostik Yönetim Ekibi, yıllık kurumsal hedefleri doğrultusunda finansal ve operasyonel göstergeleri
takip etmekten sorumludur. Yönetim Ekibi, Şirket’in sürdürülebilirlik stratejisi ve performansını takip etmekte
ve öneriler sunmaktadır.
Kurullar
Şirket içerisinde ihtiyaçlara bağlı olarak ilgili departman temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan altı kurul
yer almaktadır.
•
•
•
•
•
•
•

Uyum Komitesi
Çalışan Bağlılığı Çalışma Grubu
Sürdürülebilirlik Komitesi
Bağış Komitesi
İş Sürekliliği Komitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Dia+çalışma Grupları
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Sürdürülebilirlik
Roche, bugün ve yarın hayatları iyileştirmek
üzere toplumun uzun vadedeki faydalarına
yönelik çalışmaktadır.
40
46
50
51
54
64
68

Sürdürülebilirlik Kültürümüz
Paydaşlarımızla İlişkilerimiz
Risk Yönetimi
Etik ve Uyum Kültürü
Çevreye Karşı Sorumluluğumuz
Topluma Karşı Sorumluluğumuz
Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz
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Her Alanda Sürdürülebilirlik
Çalışmaları…
Roche, sürdürülebilir katkı
sağlamak üzere 120 yılı aşkın
süredir iş ile bilimi, insanların
hayatını iyileştirmek için
buluşturmakta ve toplumun uzun
vadedeki faydalarına yönelik
çalışmaktadır.

Roche İlaç

Paydaşlarla Sürdürülebilir
İlişkiler
2017’de Türkiye’nin En Beğenilen
Şirketler Araştırması’nda ilaç
sektörünün en beğenilen üç
firmasından biri

Roche Diagnostik

Sürdürülebilir Çevre
Uygulamaları
2017’de sera gazı emisyonunda
%20, enerji tüketiminde %19
oranında azaltım
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Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Kültürümüz
Dünyanın en büyük biyoteknolojik ilaç ve önde gelen
in vitro diagnostik şirketi olan Roche, sürdürülebilir değer
yaratmaya odaklanan yönetim yaklaşımıyla sektörde
öncü konumdadır.

102-44, 102-46, 102-47, 102-49
İyi işin, daha iyi bir dünya olduğuna inanan Roche,
şimdi ve gelecekte yaşamları iyileştirerek tüm
paydaşlar için değer yaratmaya odaklanmaktadır.
Şirket, çalışanların ve paydaşların beklentilerindeki
artışa paralel olarak faaliyetlerini daha iyi
bir biçimde topluma anlatmak gerektiğine
inanmaktadır. Yüksek etik standartlarını
karşılamaya ve faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli
tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara uyma
konusunda büyük bir kararlılık gösteren Roche,
iş hayatında etik davranışı, herkes için sağlıklı ve
adil bir ortam yaratmayı ve bu ortamı sürdürmeyi
vazgeçilmez görmektedir. Bu hedef doğrultusunda,
çalışanların yasalara, düzenlemelere ve iyi iş
uygulamalarını destekleyen sektörel davranış
kurallarına bağlı kaldığından emin olmak için şirket
içi kontrol süreçleri uygulamaktadır.
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Paydaşlar İçin Değer Zinciri
Yaratmak
Hastaların en acil sorunlarına yönelik ilaçların ve
diagnostik ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesine
imkan tanımak için bilimdeki yenilikleri etkin
bir biçimde kullanan Roche, tüm paydaşlarını
değer zinciri olarak gördüğü faaliyetlerine ortak
etmektedir.
Dünyanın en büyük biyoteknolojik ilaç şirketi ve
önde gelen in vitro diagnostik şirketi olan Roche,
insanların hayatlarını iyileştirmek için, hastalığın
saptanması, doğru tanı koyulması ve doğru tedavi
edilmesine yönelik hizmetleriyle sürdürülebilir
değerler oluşturan bir konumdadır.

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017
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Sürdürülebilirlik > Sürdürülebilirlik Kültürümüz

Roche, sürdürülebilirlik kültürü çerçevesinde, dünyanın
gelişmesine olumlu katkıda bulunmak için faaliyetlerine
devam etmektedir.

102-44, 102-46, 102-47, 102-49

Sürdürülebilirliği İçselleştirmek
Toplum, çevre ve ekonomiyi sürdürülebilirliğin
üç ayrılmaz öğesi olarak gören Roche, çevresel ve
toplumsal sorumluluklarını kurumsal başarının
olmazsa olmaz koşulları olarak görmektedir. Bu
sorumluluklar şöyle sıralanabilir;
• Sorumluluklarını dikkate alarak faaliyet
göstermek, kurumsal yönetimin prensiplerini
uygulamak,
• Yüksek kalitede istihdam yaratmak,
• Roche ürünlerine hızlı erişim sağlamak,
• Çalışanlarına değer vermek ve onların haklarını
korumak,
• Faaliyetlerini, çevreye olan sorumluluklarını
gözeterek gerçekleştirmek,
• Toplumsal projeleri desteklemek, bilimde
yenilikçiliği teşvik etmek.
Roche, kurulduğu yıldan bu yana sürdürülebilir
politikalar ve uygulamalara yatırımı temel öncelik
olarak görmektedir.
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2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi’nin Takipçisi
Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında
yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak
ve herkese refah sağlamak için 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi’ni (SDG’ler) oy birliği ile kabul
etmiştir. Bu anlaşma, çok sayıda paydaşın katılımıyla
birlikte sürdürülebilir kalkınmanın bir sonraki
aşaması için önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Roche, herkes için sağlıklı bir yaşam ve refah
sağlamayı amaçlayan 17 SDG’yi kendi stratejisi
doğrultusunda desteklemeyi taahhüt etmektedir.

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
102-44, 102-46, 102-47, 102-49
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Sürdürülebilirlik > Sürdürülebilirlik Kültürümüz

Faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri
doğrultusunda yürüten Roche, sağladığı ilerlemeleri
şeffaflık ve hesap verebilirlik yaklaşımı çerçevesinde
paydaşlarının dikkatine sunmaktadır.

102-44, 102-46, 102-47, 102-49
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Roche Global Tarafından Atılan Adımlar
Desteklenen Kalkınma Hedefleri
Hastalar için inovasyon
öncüsü olmak
Güvenilir bir
iş ortağı olmak
Çevrenin korunmasına
katkıda bulunmak
Sürdürülebilir büyüme
göstermek

Çalışanlar için iyi bir
iş ortamı sağlamak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roche ilaçlarıyla tedavi edilen 137 milyon hasta
Roche Diagnostik ürünleriyle gerçekleştirilen 19 milyar test
DSÖ Temel İlaç Listesi’nde yer alan 30 ilaç
İlaç alanında 41 yeni iş birliği
Diagnostik alanında 118 yeni iş birliği
1.000 tedarikçiye yönelik risk analizi
2015’ten bu yana su tüketiminde %11 azaltım
2015’ten bu yana enerji tüketiminde %9 azaltım
2014’ten bu yana eko-dengede %20 iyileşme
Grup satışlarında %5 büyüme
Operasyonel kârda %3 artış
Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisi alanında
(DSJI’ye göre) sürdürülebilirlik lideri
• Çalışan bağlılık oranı %72
• Kilit lider pozisyonlarında kadınların temsil oranı %28
• Farklı iş deneyimine sahip kilit yönetici oranı %24

SDG3

SDG16, SDG17

SDG6, SDG7, SDG13

SDG8, SDG9

SDG4, SDG5

Dokuz Yıldır üst üste Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi Lideri
Roche, 2017 yılında dokuzuncu kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) İlaç,
Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisi alanında sürdürülebilirlik açısından grup lideri seçilerek,
“En Sürdürülebilir Sağlık Şirketi” unvanını elde etmiştir.
İş yapış biçimi ve kültürüne entegre edilmiş sürdürülebilirlik stratejisiyle dokuz yıldır liderliğini
koruyan Roche, 2017 yılındaki DJSI değerlendirmesinde, özellikle sağlık giderleri yükü, etik pazarlama
uygulamaları ve iklim stratejisiyle ilgili kategorilerde iyi bir performans sergilemiştir.
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102-44, 102-46, 102-47, 102-49

Roche Türkiye’de Sürdürülebilirlik
Yönetimi
Roche İlaç, 2011 yılında Sürdürülebilirlik
Komitesi’ni oluşturmasının ardından, Roche
Global’in sürdürülebilirlik hedeflerine paralel
olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Farklı
departmanları temsil eden çalışanların katılımıyla
bir araya gelen komite, sürdürülebilirlik alanındaki
çalışan deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform
olmanın yanı sıra, yıllık sürdürülebilirlik raporlama
sürecinin de organizasyonel kurumudur.
2014 yılında Roche’un Türkiye’deki sürdürülebilirlik
çalışmalarına Roche Diagnostik de katılmış, 2017
yılında ikinci kez Roche İlaç ile ortak bir rapor
çıkarmak üzere çalışmalar başlatılmıştır.

Roche İlaç ve Roche Diagnostik Sürdürülebilirlik
Komiteleri, daha önceki dönemlerde gerçekleştirilen
önceliklendirme çalışmalarını referans olarak kabul
ederek GRI 2016 standartlarının Temel (Core)
seçeneği ışığında, Roche Türkiye 2017 Kurumsal
Sorumluluk Raporu’nun önceliklerini aşağıda
bulunan tablodaki gibi belirlemiştir. Önceliklerin
belirlenmesi sürecinde;
• Küresel Raporlama Girişimi tarafından
yayınlanan GRI Uygulama Kitabı ile GRI
Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler Kitabı,
• Roche Türkiye 2017 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nun içeriğinin oluşturulmasında Roche
Türkiye’nin etki alanında yer alan hekim, hasta,
tedarikçi gibi dış paydaşların yanı sıra Roche’un
küresel yapılanmasının temel hassasiyetleri
dikkate alınmıştır.

Roche Türkiye Önceliklendirme Tablosu
Sürdürülebilirlik Alanı
Sosyal

Ekonomik

Çevresel

Öncelikli Konular
• Hasta Sağlığı ve Güvenliği
• Sağlık Hizmetlerine Erişim
• Etik ve Uyum Kültürü
• Hasta ve Hekimlerin Bilgi Gizliliği
• Yasal Zorunluluklar
• Çalışanlara Sunulan Haklar ve Faydalar
• Çalışan Eğitimi ve Gelişimi
• Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılık Yapmama
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Tedarikçi Yönetimi ve Tedarikçilerin Çevresel ve Sosyal Konularda Değerlendirilmesi
• Toplumsal Yatırım Çalışmaları
• İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları
• Ekonomik Performans
• Yolsuzluğun ve Haksız Rekabetin Önlenmesi
• Atık Yönetimi
• Enerji Yönetimi
• Sera Gazı Emisyonları
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Sürdürülebilirlik

Paydaşlarımızla İlişkilerimiz
Paydaşlarıyla karşılıklı güven ve saygıya dayanan ilişkiler
geliştiren Roche, sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde paydaş
beklenti ve önerilerine uygun çözümler geliştirmektedir.

sorumluluklarını yerine getirmek için aralıksız bir
biçimde çalışmalar yürütmektedir.
• Hastalar ve hekimlere tıbbi değer ile kalite ve
güvenilirlik sunmak,
• Düzenleyici ve geri ödeme kurumlarına ekonomik
değer sağlamak,
• Çalışanlara mükemmel bir çalışma ortamı ile
kişisel gelişim imkanı sunmak,
• Topluma olan sosyal sorumluluğunu yerine
getirmek.

102-40, 102-42, 102-43

Paydaş İlişkilerinin Tanımı
Roche İlaç ve Roche Diagnostik olarak iki
ayrı yapılanmaya sahip olan Roche Türkiye,
faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilenen ve faaliyetlerini etkileyen kişi, grup ve
kuruluşlara paydaş haritasında yer vermektedir.
Tüm paydaşlarına değer katma yaklaşımıyla
faaliyetlerine yön veren Şirket, aşağıdaki
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Açıklık, şeffaflık ve etik olmak gibi Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne sonuna kadar bağlı olan Roche
Türkiye, paydaşlarıyla karşılıklı iletişim ve saygıya
dayanan ilişkiler geliştirmektedir. Başlıca amacı
paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun hizmetlerle cevap
vermek olan Şirket, hastaların kişisel haklarına
saygılı davranmayı da bu anlayışın bir devamı
olarak görmektedir.

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Paydaş Haritamız
102-40, 102-42, 102-43
Paydaş Kategorisi

İletişim Kanalları

Çalışanlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Global & Lokal Intranet
myRoche Türkiye Online Çalışan Dergisi
Sosyal Paylaşım Siteleri (Facebook, LinkedIn)
Motivasyon Uygulamaları
Çıkış Mülakatı
Ofis İçi Ekranlar
Tersine Mentorluk
Genel Müdür Bilgilendirme Toplantıları
Uyum Komitesi Faaliyetleri
Spor Kulübü Faaliyetleri & Gönüllülük Çalışmaları
Yeni Yıl Şirket Toplantısı
Devre Toplantıları
Performans Görüşmeleri
Online & Yüz Yüze Eğitimler
Çalışan Bağlılığı Anketi
Fokus Grup Görüşmeleri
Oryantasyon Programı

Kamu Kurum ve Kuruluşları

•
•
•
•
•

İlgili Departman Yetkililerinin Ziyaretleri
Merkez Ofis Ziyaretleri
Proje Ortaklıkları
Üyelikler
Toplantı Katılımları

Hekimlerimiz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ürün Tanıtım Uzmanları Ziyaretleri
Bilimsel Toplantılar
Kongreler/Konferanslar/Paneller
Merkez Ofis Ziyaretleri
Roche Grubu Davranış Kuralları Yardım & Danışma Hattı
Kurumsal Web Sitesi ve Roche Konuk Formu
Klinik Çalışmalar Okulu
Sayın Doktor Mektupları
Pazar Araştırmaları
Hekim Danışma Kurulları
Medikaynak-Hekim Portalı
Medikal Enformasyon Sorgu Yanıtları

Tedarikçilerimiz

•
•
•
•

Tedarikçi Görüşmeleri
Tedarikçi Günü
Tedarikçi Denetimleri
Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

Dağıtım Kanalı

• Bayiler (Diagnostik)
• Ziyaretler
• Eğitimler ve Toplantılar (Diagnostik)

Eczaneler

• Kurumsal Web Sitesi ve Roche Konuk Formu
• Ürün Tanıtım Uzmanı Ziyaretleri
• Eczacı Mektupları

Sektörel Dernekler

•
•
•
•

Tıp Dernekleri
Üyelikler
Proje Ortaklıkları
Toplantı Katılımları

Laboratuvar Uzmanları ve Teknisyenleri
(Özel/Kamu Hastaneleri ve
Laboratuvarları) (Sadece Diagnostik)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ürün Tanıtım/Satış Uzmanları Ziyaretleri
Uygulama Uzmanı Ziyaretleri
Teknik Servis Uzmanı Ziyaretleri
Cihaz/Ürün Eğitimleri
Bilimsel Toplantılar
Kongreler/Konferanslar/Paneller
Merkez Ofis Ziyaretleri
Uzman Bilgilendirmeleri
Uzman Danışma Kurulları

Sivil Toplum Kuruluşları

• Proje Ortaklıkları
• Toplantı Katılımları

Medya

•
•
•
•
•

Basın Bültenleri
Röportajlar
Basın Toplantıları
Soru-Cevap Çalışmaları
Kongreler/Konferanslar/Paneller

Toplum

•
•
•
•

Bilinçlendirme Çalışmaları
Gönüllülük Çalışmaları
Kurumsal Web Sitesi ve Roche Konuk Formu
Toplumsal Katkı Çalışmaları

Roche Global

•
•
•
•

Global Intranet
myRoche Online & Basılı Global Çalışan Dergisi
Global Projeler
Global Toplantılar

İletişim Kurma Sıklığı

• Sürekli • Üç Ayda Bir • Yılda Bir • Yılda İki • Gerekli Olduğunda
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Roche İlaç Türkiye tarafından sağlık mesleği
mensuplarının güncel bilgi ihtiyacına çözüm üretmek
amacıyla hayata geçirilen Medikaynak, zengin içeriğinin
yanı sıra kullanım kolaylığıyla eşsiz bir kaynak
konumundadır.
102-40, 102-42, 102-43

Paydaş İletişimine Yönelik
Çalışmalar
Roche İlaç
Medikaynak-Hekim Portalı
Roche İlaç, sağlık mesleği mensuplarının güncel
bilgilenme süreçlerine katkı sağlamak için
e-Pazarlama Ekibi’nin desteğiyle Medikaynak
Portalı’nı hayata geçirmiştir. Literatür özetleri,
tıbbi hesap makineleri, medikal enformasyon
sorgu talepleri, RX Media Pharma, Uptodate, canlı
yayın, kongre bilgileri, tıbbi eğitim materyalleri,
Web Toplantı Modülü, Vaka Danışma Modülü
ve DigiPath gibi birçok uygulamayı barındıran
Medikaynak, Roche’un paydaşlar nezdindeki yüksek
itibarını pekiştirmektedir.
Medikaynak bünyesindeki modüller ve eğitim
platformları, hekimlerin bilimsel gelişimi ve
bilgisini artırmaya yardımcı olmaktadır. Roche
İlaç e-Pazarlama Ekibi, dijital dünyada hızla
değişen iletişim ve öğrenme alışkanlıklarına adapte
olmak için Medikaynak mobil uygulamasını
hayata geçirmiştir. Web sitesinde var olan tüm
uygulamaları sunan Medikaynak Mobil, hekimler
için, eşsiz bir bilgi kaynağı konumundadır.
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102-40, 102-42, 102-43

Better Together - HER2 Profesyonel Fikir
Geliştirme Etkinliği
Roche İlaç, 11 Mart 2017 tarihinde düzenlediği
Better Together - HER2 Profesyonel Fikir Geliştirme
Etkinliği ile ilaç sektöründe artık rutin hale gelen,
yuvarlak masa toplantıları, danışma kurulları,
pazar araştırmaları gibi bazı aktiviteleri yenilikçi
bir yaklaşımla tek çatı altında toplayarak sektördeki
mevcut durumu sorgulamayı ve geleceğe hazırlık
yapmayı hedeflemiştir.
İç ve farklı disiplinden dış paydaşları bir araya
getiren etkinlik, meme kanseri hastalarının
yolculuğundaki her basamağa dokunarak farklı bir
bakış açısı getirmiştir.

Farklı altyapılara sahip dış paydaşlar, birbirlerinin
perspektiflerini deneyimleyip, yaratıcı ve vizyoner
çıktılar ile aksiyon planları oluşturmuştur. Toplantı
çıktılarının hızla aksiyona dönüştürülmesi,
Roche’un iç ve dış paydaşları arasındaki güvenilir ve
lider marka algısını güçlendirmiştir.

Live Lung - Akciğer Kanseri Fikir Paylaşım
Etkinliği
Roche İlaç, 25 Kasım 2017 tarihinde akciğer kanseri
hastalarına sevdikleriyle daha uzun ve kaliteli bir
yaşam sağlamak için Live Lung-Akciğer Kanseri
Fikir Paylaşım Etkinliği’ni düzenlemiştir. Akciğer
kanseri hasta yolculuğunu tüm detayları ile anlamak
ve 2018 stratejisini derinlemesine değerlendirmek
için organize edilen etkinlikte hasta yolculuğunda
kritik önemi olan dış paydaşlar bir araya
getirilmiştir.

Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2017 Araştırması
Roche İlaç, Türkiye’nin en saygın yayınları arasında yer alan aylık iş ve ekonomi dergisi Capital’in
düzenlediği “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” 2017 Araştırması’nda ilaç sektörünün en beğenilen
üç firmasından biri seçilmiştir.
Tedarikçi Günü
Roche İlaç ve Roche Diagnostik ile ortaklaşa düzenlenen, ilaç sektöründe tek olan ve geleneksel hale gelen
Roche Tedarikçi Günü’nün altıncısı, 24 Kasım 2017’de 80 tedarikçinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Roche’taki satınalma süreçleri hakkında bilgilendirilen tedarikçiler, dijital dönüşüm ve inovasyon ile ilgili
vizyonlarını genişletecek ipuçları almıştır.
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Risk Yönetimi
Roche Risk Yönetimi Politikası, şirket hedeflerini
olumsuz etkileyecek bir olayın gerçekleşme ihtimaline
karşı önlem almaktadır.

Roche’un faaliyet hedeflerine ulaşabilmesi için iş
süreçleriyle ilgili risk ve fırsatların belirlenmesi,
analiz edilmesi ve uygun bir şekilde yanıtlanması,
Şirket’in sürdürülebilirliği açısından hayati önem
taşımaktadır.
Risk ve Fırsatların Yönetimi
Risk Yönetimi, Roche’un her kademesinde iş
uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Risk Yönetimi’ne şunlar dahildir:

Riskleri tanımlama
Analiz ve değerlendirme
Uygun şekilde yanıtlama
İzleme ve raporlama
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Bu süreç resmi olarak Grup Risk Yönetimi
tarafından izlenmektedir. Ancak bölgesel birimler
iş süreçlerini yürütürken, aynı zamanda bu süreci
kendi içerisinde de kontrol etmektedir.
Bölgesel birimler ile grup birimleri, faaliyet alanları
risklerini değerlendirdikten sonra, maddi açıdan
yüksek risklere yönelik planlar geliştirmektedir. Bu
süreç, işletme planlarının geliştirilmesiyle birlikte
gerçekleştirilmektedir. Ardından konsolide grup risk
raporu, işletme planları ile birlikte Kurumsal İcra
Kurulu tarafından görüşülmekte, onaylanmakta ve
Yönetim Kurulu tarafından incelenmektedir.
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Etik ve Uyum Kültürü
Roche Grubu’nun Küresel Davranış Kuralları,
dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan Roche
şirketlerinde istihdam edilen tüm çalışanlar için istisnasız
bir biçimde geçerlidir.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe etik ve uyum kültürü,
insan sağlığı ve sektörün sürdürülebilirliği açısından
çok büyük önem taşımaktadır. Roche, temel
değerleri olan dürüstlük, tutku ve cesaret ile hareket
etmenin yanı sıra tüm operasyonlarını güçlü etik ve
uyum kültürü çerçevesinde yürütmektedir. Sorumlu
iş kültürünü yasal kriterlerin ötesinde kurumsal
sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımının bir
parçası olarak görmektedir. Bu gerçekten hareket
eden Roche, tüm çalışan ve iş ortaklarından
en yüksek dürüstlük ve iş etiği standartlarına
uymaları konusunda özel hassasiyet beklemekte
ve bu yönde birçok faaliyette bulunmaktadır. Etik
ve uyum kültürüne aykırı olabilecek herhangi bir
konu Şirket’in bilgisi dahiline geldiğinde, bunu
en hızlı ve doğru şekilde ele almakta, global ve
yerel uyum departmanları ile birlikte konuyu
detaylı şekilde soruşturmakta ve ilgili aksiyonları
derhal almaktadır. Böylece Roche; çalışanları, iş
ortakları ve paydaşları için uzun vadeli değerler
yaratmaktadır.

Uyum Faaliyetleri
Tüm Çalışanları Kapsayan Davranış Kuralları
Roche Grubu’nun Küresel Davranış Kuralları, kişisel
ve kurumsal dürüstlük, sosyal sorumluluk, istihdam
politikası, şirket değerleri ve uyum yönetimi
gibi konuları kapsayarak dünya genelindeki
operasyonlarda görev yapan çalışanlara ve iş
ortaklarına rehberlik etmektedir.
Davranış Kuralları içerisinde kişisel ve kurumsal
dürüstlük konularına yer verildiği gibi Roche, etik
ve uyum kültürü ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
konularda da çalışanları ve iş ortaklarından %100
uyum ve büyük bir hassasiyet beklemektedir.
• Roche çalışanları ve iş ortakları olarak menfaat
çatışmasından kaçınılmalıdır. Bu tip bir durum
yaratabilecek her türlü olay, işlem öncesi Birim
Yöneticisi, Uyum Görevlisi, Baş Uyum Görevlisi
ya da Roche Grubu Davranış Kuralları Yardım ve
Tavsiye Hattı ile temasa geçilerek şeffaf bir şekilde
dile getirilmelidir.
• Hediye ve ağırlamalar belirli şartlarla temin ve
kabul edilmeli, uygunsuz herhangi bir hediye ve
ağırlama hiçbir surette sağlanmamalı ve kabul
edilmemelidir.
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Roche, tüm paydaşlarının Roche kurumsal değerleri ve
davranış normları konusunda hassasiyet göstermesini
beklemektedir.

• Kişisel ve kurumsal gizliliğe önem verilmelidir.
• Rüşvet ve uygunsuz avantajlar Roche içerisinde
hiçbir şekilde uygun görülmemekte ve bu konuda
sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır.
• “Rekabet yasalarını ihlal ederek kazanç olmaz”
prensibinden yola çıkarak, rekabet kuralları
ve düzenlemelerine her koşulda tam uyum
gösterilmelidir.
• Her türlü veri, ilgili yasal düzenlemelere uygun ve
meşru amaçlarla işlenmeli ve korunmalıdır.

52

Roche Tedarikçileri Meslek Kuralları
Roche, iş ortağı olarak gördüğü tedarikçilerinden en
yüksek dürüstlük ve iş etiği standartlarına uyulması
konusunda büyük hassasiyet beklemektedir ve bu
amaçla Roche Tedarikçileri Meslek Kuralları’nı
oluşturmuştur. Roche Grubu Küresel Davranış
Kuralları’na paralel düzenlemeler içeren Roche
Tedarikçileri Meslek Kuralları’nı kabul ederek,
her türlü yolsuzluk, rüşvet ve/veya yasa dışı
teşvikten uzak duracaklarını, ilgili mevzuata uygun
faaliyet göstereceklerini, rekabet düzenlemelerine
uyacaklarını ve çalışanlarının insan haklarını
koruyacaklarını taahhüt etmektedirler. Ayrıca
tedarikçilerin faaliyetleri taahhütlerine uyulup
uyulmadığı konusunda denetlenmekte, aksi
bir durumun tespiti halinde bu hususta Roche
tarafından derhal aksiyon alınmaktadır.
Roche İlaç bünyesinde 750, Roche Diagnostik
bünyesinde 500 tedarikçi ile global Roche
Tedarikçileri Meslek Kuralları çerçevesinde aktif iş
birliği gerçekleştirilmektedir.
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Uyum Programları
Her sene Roche’un Global Uyum Departmanı
tarafından ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki gelişmeler
ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak faaliyetlerin
yürütüldüğü bölgelere göre değişiklik gösterebilen
global uyum programları hazırlanmakta ve ilgili
organizasyonlarla paylaşılmaktadır. Sonrasında
her organizasyon kendi ihtiyaçlarını ve yerel yasal
düzenlemeleri de göz önünde tutarak, global uyum
programına paralel olacak şekilde kendi yıllık uyum
programını hazırlamakta ve hayata geçirmektedir.
Temel olarak uyum programları aşağıdaki gibi
şekillenmektedir;
• Mevcut yasal düzenlemelere, endüstri kurallarına
ve Roche iç kurallarına tam uyumun sağlanıp
sağlanmadığının kontrolü amacıyla denetlemeler
yapmak,
• Yeni Roche iç kurallarını organizasyonda
uygulamak,
• Yasal düzenlemeler, endüstri kuralları, Roche
iç kuralları ve uyum kuralları konusunda
organizasyona düzenli eğitimler vermek.
Uyum Eğitimleri
Her sene başında belirlenen uyum programı
çerçevesinde Roche’ta çalışanlara, yeni başlayanlara
ve iş ortaklarına Uyum Departmanları temsilcileri
tarafından düzenli olarak uyum eğitimleri
verilmektedir. Söz konusu eğitimler ilgili
çalışanların görev yaptığı bölümün ihtiyaçlarına
ve iş ortaklarının faaliyet alanlarına göre
farklılaşmakta olup, kimi zaman online, kimi zaman
da yüz yüze olarak yapılmaktadır.

Roche’ta Speak Up Kültürü
Roche Global’in etik ve uyum kültürüne aykırı
olabilecek konuları çabuk ve güven uyandıracak
bir şekilde ele alabilmesi, etik ve uyum kültürünün
sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.
Uyumla ilgili endişelerini bildiren çalışanlar,
Şirket’in menfaat ve haklarını korumaya yardımcı
olmaktadır. Bu bağlamda, Speak Up kültürü Şirket
içinde cesaretlendirilmekte ve bu hususun önemi her
fırsatta vurgulanmaktadır.
Roche Global bünyesinde uyumla ilgili bir endişe
olduğunda, çalışanlar bu hususu birim yöneticileri
ile yüz yüze görüşebileceği gibi, konuyu Yerel Uyum
Görevlisi, Baş Uyum Görevlisi, Hukuk veya İnsan
Kaynakları Departmanı ile paylaşabilirler.
Ayrıca 99 ülkede, 49 dilde hizmete sunulan Roche
Global SpeakUp Hattı, çalışanların herhangi bir
yerde, herhangi bir zamanda bir uyum endişesini
kendi dillerinde internet ve/veya telefonla
bildirmelerine olanak tanımaktadır. Şirket’in
dışındaki bir hizmet sağlayıcısı tarafından işletilen
bu sistem, çalışanlara kimlik belirtmesine gerek
olmaksızın görüşme imkanı sağlamaktadır.
Roche İlaç Türkiye’de uyum faaliyetleri;
Hukuk, Uyum ve İç Denetim Direktörlüğü,
Roche Diagnostik Türkiye’de Hukuk ve Uyum
Direktörlüğü altında yürütülmektedir.
Uyum programının uygulanması ve uyum eğitimleri
dışında, iki şirkette de her yıl düzenli olarak Uyum
Komiteleri toplanmakta ve uyum konuları gündeme
alınarak şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verecek
kapsamlı faaliyetler yürütülmektedir.
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Çevreye Karşı Sorumluluğumuz
Roche, tüm faaliyetlerini ekolojik dengeye saygı yaklaşımı
çerçevesinde sürdürmektedir.

Ekolojik Dengeye Saygı
Roche, faaliyetleri kaynaklı çevresel etkiyi asgariye
indirgemek için proaktif bir yaklaşım çerçevesinde
sürdürülebilir teknoloji ve süreçler kullanmaktadır.
Beş yıllık çevresel hedefler belirleyen Şirket, çevresel
etkisini İsviçre Federal Ofisi’nin belirlediği Ekolojik
Denge (Eco-Balance) metriği ışığında ölçmektedir.
Bu metrik, kurum faaliyetlerinin küresel
ekosistemi nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır.
Roche’un çevresel uygulamaları, Roche İlaç ve
Roche Diagnostik Türkiye açısından da referans
niteliktedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası
Roche İlaç ve Roche Diagnostik olarak;
Çevrenin korunmasında, enerji performansımızın iyileştirilmesinde ve iş ilişkilerimizde ahlaki değerlere
bağlı kalarak, yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara uyarak, resmi mercilerle iş birliği yaparak ve
toplumla iletişim içinde kalarak doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi
amacıyla atıkların en düşük seviyeye indirilmesini, enerji kaynaklarının ve ekipmanlarının verimli
kullanımını, en iyi alternatiflerin değerlendirilmesini, ekolojik denge açısından sürdürülebilir enerji
kaynaklarının tercih edilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlık sektörünün önde gelen
kuruluşlarından olan firmalarımızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,
Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerimizin sürekli gelişimini
sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda çevre, enerji ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim
ve faaliyetlere önem verip, gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
Çevre faktörünü ve enerji performansımızı ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.
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Roche Global-Beş Yıllık Hedefler

ÇALIŞAN
BAŞINA
EKOLOJİK ETKİ*

7,25

(MILYON PUAN/ÇALIŞAN)

ÇALIŞAN
BAŞINA ENERJİ
TÜKETİMİ (GJ)**

6,99

6,35

5,79

-%3,6

-%12,4

-%20,1

173

167

158

-%3,5

-%8,7

422

455

-%3

%4,6

481

477

-%9,8

-%10,5

-%10

2016
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(GJ/ÇALIŞAN)
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TUTARI (KG)***
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(KG/ÇALIŞAN)

ÇALIŞAN
BAŞINA
SU TÜKETİMİ***

533

(1.000 M3/ÇALIŞAN)

*2014-2019
**2015-2025
***2015-2020

2014

2015

-%10

-%15

-%10
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Roche Türkiye, etkin doğal kaynak kullanım
stratejilerinden enerji verimliliğine kadar farklı
katmanlardaki çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarıyla,
küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olmaktadır.

Roche İlaç Türkiye
Ekolojik dengenin korunmasına büyük önem veren
Roche İlaç, etkin kaynak kullanım stratejileri ile
faaliyetleri kaynaklı oluşan çevresel zararı minimize
etmeye odaklanmıştır. Türkiye’de üretim faaliyeti
bulunmayan Şirket’in sera gazı emisyonları, ağırlıklı
olarak karbondioksit (CO2) tüketimi kaynaklıdır.
CO2 tüketimini minimize etmek için Roche İlaç,
enerji verimliliğini ve çalışan başı enerji tüketiminin
azaltılmasını temel öncelik olarak belirlemiştir.
Roche İlaç’ta enerji tüketimi; araç filosu, iş amaçlı
uçuşlar ve bina kullanım kaynaklıdır. 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 düşürme
sağlamıştır. Bu kapsamda, merkez ofisinde yılda üç
kez tüm saha ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen
devre toplantıları, 2017 yılında teknik imkanlar
kullanılarak sanal ortama taşınmış, seyahatler
kaynaklı sera gazı emisyonu düşürülerek karbon
ayak izi azaltımına katkı sağlanmıştır.
Roche İlaç, HFC gaz envanterini azaltmak amacıyla
“Ozon Tabakasına Zarar Verme Potansiyeli” (ODP)
ve “Küresel Isınmaya Etki Potansiyeli” (GWP) gibi
kriterler göz önünde bulundurularak çevre dostu
gazların kullanıldığı soğutucu ve iklimlendirme
ekipmanları tercih etmeyi 2017’de de sürdürmüştür.
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Roche İlaç, Roche Global’in çalışan başına çevresel
etkinin 2019 yılına kadar %10 oranında azaltılması
hedefiyle uyumlu bir biçimde son bir yılda çevresel
ayak izini %10,2 oranında azaltmıştır.

Roche Diagnostik Türkiye
Roche Diagnostik, ekolojik denge yaklaşımı
ışığında çevresel hedefler belirleyerek faaliyetlerini
sürdürmektedir. 2017 yılında hem çevresel etkinin
azaltılması, hem de hizmete sunduğu ürünlerin
optimum düzeyde kaynak tüketimi sağlaması
için farklı çalışmaları hayata geçirmiştir. Bu
kapsamda Şirket, kurulumunu yaptığı beş adet
yeni immünokimya modülü ile %16 daha az
pipet ucu, %78 daha az test paketi ve %10 daha az
plastik kullanımı sağlamıştır. Lojistik alanındaki
çevresel etkisini de asgariye indirme hedefiyle
hayata geçirdiği, yeni sevkiyat takvimi düzenlemesi
sayesinde bir önceki seneye göre CO2 salınımını %60
oranında azaltmayı başarmıştır. 2017 yılında şirket
araçlarının kullanımından kaynaklı toplam sera
gazı emisyonunda %20 oranında azaltım sağlayan
Şirket’in çevresel sürdürülebilirlik alanındaki
hedefleri aşağıdaki gibidir:
• Enerji performansının iyileştirilmesi,
• Yerel, ulusal, uluslararası kanunlara uyarak
hammadde ve enerji kullanımında, teknoloji
seçiminde, doğal kaynakların ve çevre kirliliğinin
önlenmesi amacıyla atıkların en düşük seviyeye
indirilmesi,

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Roche Türkiye, atık yönetimi alanında tüm
yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmenin
yanı sıra bu alandaki son teknolojik gelişmeleri
yakından izlemektedir.

• Ekolojik denge ve sürdürülebilir enerji
kaynaklarının tercih edilmesi ve geri dönüşümün
desteklenmesi,
• Sağlık ve iş güvenliğinin korunması,
• Yetkililer, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar
ve kamu ile güvenlik ve çevre konularında iyi
ilişkilerin sürdürülmesi,
• Çalışanların yüksek etik standartlar ışığında
çevrenin korunması yönünde faaliyet yürütmesi.

Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Roche İlaç’ın faaliyetleri kaynaklı kimyasal atık
kategorisinde, az miktarda olan stotoksik ilaçlar
da dahil, son kullanma tarihi dolmuş tüm ilaçlar
ile revirde biriken tıbbi atıklar yer almaktadır. Bu
atıklar, çevreye zarar vermeden Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” doğrultusunda İZAYDAŞ tesisinde
yakılarak imha edilmektedir.

Roche İlaç Atık Yönetimi
Atıklarını, “azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür”
yaklaşımıyla yöneten Roche İlaç’ta, atık
oluşumunu önleyen veya azaltan tüm seçenekler
araştırılmaktadır. Ofis faaliyetleri sonucu oluşan
ve kaynağında ayrı toplanan atıklar, ilgili belediye
tarafından geri dönüşüme götürülmektedir. Veri
güvenliği açısından önemli kağıt ve elektronik
atıkların geri dönüştürülmesinde bir tedarikçi
ile çalışılmaktadır. Piyasaya sürülen ilaçlara
ait ambalajlara eşdeğer miktarda atığın geri
dönüştürülmesi işlemi ÇEVKO Vakfı (Çevre
Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
tarafından sağlanmaktadır. Son kullanma tarihi
dolmuş tüm ürünler “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” doğrultusunda yetkili kuruluş olan
İzmit Atık ve Artıkları Yakma ve Değerlendirme
A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından yakılarak imha
edilmektedir.

Ambalaj Atıklarının Yönetimi
Roche İlaç tarafından piyasaya sürülen ilaç satış
kutuları, karton koliler, nakliye ambalajları
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
uyarınca “ambalaj atığı” olarak kabul edilmektedir.
Şirket çatısı altında faaliyet yürüten işletmeler,
bir yıl öncesinde piyasaya sürmüş oldukları
ambalaj miktarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bildirmekten ve her yıl artan oranda geri
kazandırılmasından sorumludur. Roche İlaç,
bu yükümlülüğünü ÇEVKO aracılığıyla yerine
getirmektedir. Şirket, bugüne kadar ambalaj
atıklarının geri dönüşümü ile önemli bir çevresel
fayda elde etmiş, bu fayda ÇEVKO tarafından
hazırlanan güncel raporlara da yansımıştır.
Roche İlaç tarafından piyasaya sunulan ahşap
paletler, ahşap ambalaj kapsamında hesaplanarak
raporlanmaya başlanmıştır. Palet satışlarından
elde edilen gelir, Ege Orman Vakfı’na bağışlanarak,
2017’de de Roche adına fidan dikimine devam
edilmiştir.
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Roche Diagnostik, sürdürülebilir kalkınma felsefesi
doğrultusunda atık oluşumunu azaltmaya yönelik çeşitli
faaliyetler yürütmektedir.

Roche Diagnostik Atık Yönetimi
Roche Diagnostik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde
atık yönetim faaliyetlerine 2017’de de devam
etmiştir. Bu konuda müşterileriyle ortak çalışmalar
yürüten Şirket, atık oluşumunu önleyen veya
azaltan tüm seçenekleri araştırmanın yanı sıra,
geri dönüşümü desteklemek amacıyla atıkların
kaynağında ayrı olarak toplanmasını sağlamaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma felsefesi doğrultusunda
ofisteki kağıt, plastik ve pil atıklar geri dönüşüme
gönderilmektedir.
Depoda imha edilmesi gereken ürünler için, atık
yönetimi konusundaki mevzuatlar doğrultusunda,
sertifikalı firmalar aracılığı ile imha işlemleri
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca son kullanma tarihi geçen kit ve testler de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak
imha edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Yakma
ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tesislerine
gönderilmektedir. Tehlikeli parçalar içeren elektrikli
ve elektronik ekipmanlar ise Uğur Metal İnşaat
Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi
ile iş birliği içerisinde bertaraf edilmektedir.
ÇEVKO Vakfı’na Ç.İ.P. sistemine kayıtlı olan
Roche Diagnostik, sistem üzerinden ambalaj
bildirimlerini yıllık olarak gerçekleştirmektedir.
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Piyasaya sürülen tıbbi cihaz ve malzemelere ait
ambalajlar, “ambalaj atığı” olarak kabul edilmekte ve
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne tabi
tutulmaktadır. Piyasaya sürülen ambalaj miktarı
(polistiren, polipropilen, kağıt-karton, ahşap)
her yıl toplam ağırlık olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bildirilmektedir.
Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Şirket’in Genel Müdürlüğü’nde faaliyetleri kaynaklı
“tehlikeli atık” bulunmamaktadır.
Ambalaj Atıklarının Yönetimi
Roche Diagnostik, ambalaj atıkları dahil tüm atık
yönetim sürecini genel merkezinin konumladığı
Metrocity İş Merkezi ile ortaklaşa yürütmektedir.
Hem Roche İlaç, hem de Roche Diagnostik’in iş
birliği içerisinde olduğu ÇEVKO Vakfı, 2002 yılında
PRO-Europe’la yaptığı sözleşme ile uluslararası
“Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım
hakkını elde etmiştir. ÇEVKO, Avrupa’da çok
yaygın olan bu markayı kullanmak isteyenlerle alt
lisans sözleşmesi ışığında iş birliğine gitmektedir. Bu
kapsamda, Şirket’in diyabet ürünlerinin kutularında
yeşil nokta kullanımı mevcuttur.

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017
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Roche İlaç ve Roche Diagnostik, Roche Global’in uzun
vadeli hedefleri doğrultusunda 2017’de etkin enerji
tasarrufu uygulamalarına devam etmiştir.

Roche İlaç Su Tüketimi
Roche İlaç, Roche Grubu’nun 2020 yılına kadar
toplam su tüketiminde %10 oranında tasarruf etme
hedefi doğrultusunda 2017’de de etkin su tasarruf
uygulamalarına devam etmiştir. Şirket’in genel
müdürlük binasında su tasarrufu sağlamak amacıyla
hayata geçirilen uygulamalar sayesinde toplam
şebeke su tüketimi bir önceki yıla kıyasla %6,4
azalışla 1.921 m3 seviyesine gerilemiştir.
Roche Diagnostik Su Tüketimi
Roche Diagnostik, ofis tuvaletleri ve lavabolarında
sensörlü sistemler kullanarak toplam su tüketimini
optimum seviyede tutmaya odaklanmaktadır.
Roche İlaç Enerji Yönetimi Uygulamaları
Roche İlaç, Roche Global’in 2025 yılına kadar
toplam enerji tüketimini %15 oranında azaltma
hedefine uyumlu olarak, 2017’de toplam enerji
tüketimini %6 oranında düşürmüştür. Bütüncül
bir enerji yönetim yaklaşımı benimseyen Şirket,
faaliyetleri kaynaklı enerji tüketimini elektrik, doğal
gaz, araç filosu ve uçuş değerlerinin birlikte ele
alındığı “GJ/çalışan” ışığında izlemeye yıl genelinde
devam etmiştir. Roche İlaç’ın 2017’de enerji
konusunda yaptığı değerlendirmeye göre araç filosu
%47,02, uçuşlar %40,49, genel merkez binası ise
%12,49 oranlarında enerji tüketiminde pay sahibidir.
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2017 yıl sonu itibarıyla toplam 14.234 GJ enerji
tüketiminin gerçekleştiği araç filosuna yönelik
enerji verimliliği projelerine ağırlık veren Şirket,
yakıt tüketimi açısından tasarruflu max. 2 MJ/100
km enerji değerine sahip araçları tercih etmeyi
sürdürmüştür. Araçlarda yakıt tüketimine etkisi
olan kullanım davranışları konusunda çalışanlar
arasında farkındalık yaratmaya odaklanan Roche
İlaç, uzun araba yolculukları yerine konaklama
yapılmasını ve toplantılarda telekonferans ve
görüntülü görüşme uygulamalarının kullanımını
teşvik etmektedir.
Roche İlaç, 2017’de genel müdürlük binasında idari
faaliyetler kaynaklı enerji tüketimini azaltmak
için mesai saati bitiminden 40 dakika sonra tüm
aydınlatma sistemini kapatan uygulamanın yanı sıra
lineer aydınlatma altyapısını devreye alarak, toplam
bina kaynaklı enerji tüketimini (elektrik, doğal
gaz, ısıtma - soğutma, havalandırma) 3.781 GJ’ye
düşürmüştür.
Roche İlaç’ın iş amaçlı uçuşlara ilişkin enerji
tüketimi ise alınan önlemler neticesinde %12,5
oranında azalmıştır. İş amaçlı uçuşlara ilişkin enerji
tüketiminin daha alt seviyelere indirgenmesi için
2018 yılı içerisinde çalışanlar arasında farkındalık
yaratılmaya devam edilecektir.
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Roche İlaç, çeşitli çevre dostu projelere katılarak
çalışanlarını doğal kaynakların bilinçli kullanımına
teşvik etmektedir.

Roche Diagnostik Enerji Yönetimi
Uygulamaları
Roche Diagnostik, enerji tüketimlerini; elektrik,
su, doğal gaz tüketimi, araç filosu ve iş amaçlı
uçak seyahatlerinin sayısı ve kilometre değerleri
olarak, detaylı bir şekilde kaydetmekte ve her
yıl raporlamaktadır. Enerji tüketiminde düşüş
sağlanabilmesi için, 2017 yılı boyunca araç model
değişikliği yapılmaması, video ve telekonferans
kullanımının teşvik edilmesi ve çalışanların bu
konularda bilgilendirilmesi gibi çeşitli aksiyonlar
alınmıştır. Şirket’in bu alandaki hedefleri arasında,
enerji verimliliğinin artırılması ve çalışan başına
düşen enerji tüketiminin (GJ/çalışan sayısı), CO2
emisyonlarının, verimli sürüş ve kilometre başına
enerji tüketiminin, su tüketiminin (m3) ve genel
atığın (t) azaltılması yer almaktadır. Bu doğrultuda
Roche Diagnostik’in 2017 yılında enerji tüketimi
azaltım oranı %19 olmuştur.
Roche İlaç Çevre Dostu Uygulamaları
Roche İlaç, ofislerde enerji verimliliği başta olmak
üzere karbon emisyonu, yenilenebilir kaynaklar,
doğal kaynakların kullanımı ve yaşam şeklinin
değiştirilmesi konularında bilinç artırılmasını
amaçlayan eğitim ve etkinlikler, verimlilik
çalışmaları, tüketim azaltıcı aksiyonlar, kaynak
kullanımını minimum seviyeye indirecek çalışmalar
düzenlemekte ve projelere katılmaktadır.

2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar:

WWF Dünya Saat Elçiliği
Roche İlaç, sürdürülebilirlik yaklaşımı ışığında
WWF–Türkiye’nin düzenlediği Dünya Saati
kampanyasına ışıklarını kapatarak destek vermeye
2017’de devam etmiştir. Beş yıldır bu kampanyaya
aktif bir biçimde destek veren Şirket, paydaşları
arasında enerji tasarrufu bilincinin oluşması için
bilinçlendirme faaliyeti yürütmüştür.
Roche Tedarik Zinciri Korusu
Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası mevkiinde
oluşturulan “Roche Tedarik Zinciri Korusu” için
2014’ten 2017 yıl sonuna kadar palet satışlarından
kaynak aktarılarak oluşturulan bağışlarla toplam
3.000 fidan dikimi gerçekleşmiştir.
Temizlik Günü
Roche İlaç’ın merkez ofisinde yıl içinde düzenlenen
“Temizlik Günü”’nde, imha edilecek evrakların
geri dönüştürülerek tekrar kullanımını sağlamak
adına katlara yerleştirilen konteynerler ile atıkların
toplanması sağlanmış, bu proje sayesinde 38 kg kâğıt
imhası gerçekleştirilmiştir.
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Roche Türkiye, bugüne kadar ambalaj atıklarının geri
dönüşümü ile önemli bir çevresel fayda elde etmiştir.
Ağaçlar

Elektrik

Kağıt Karton,
Cam, Kağıt
Karton Ağırlıklı,
Kompozit Kağıt
Karton Ağırlıklı,
Plastik Ağırlıklı,
Ahşap

Alüminyum,
Çelik Teneke,
Kağıt Karton
Ağırlıklı,
Kompozit Kağıt
Karton Ağırlıklı,
Metal Ağırlıklı,
Plastik Ağırlıklı,
Plastik

655 adet
ağacın
kesilmesi
önlendi

Depolama

Fosil Yakıt

Su

Tüm
Malzemeler

Plastik

Kağıt Karton,
Cam, Kağıt
Karton Ağırlıklı,
Kompozit Kağıt
Karton Ağırlıklı,
Plastik Ağırlıklı

225.088 kw/h
elektrik
tasarrufu
sağlandı

324 m3
depolama
sahası
tasarrufu
sağlandı

9.024 litre
fosil yakıt
tasarrufu
sağlandı

1.006.810 m3
su tasarrufu
sağlandı

12
dönüm orman
arazisi

81
ailenin yıllık
elektrik
tüketimi

0
futbol sahası
büyüklüğünde
alan

200
araç deposu

5
ailenin yıllık
su tüketimi

8.016 adet
ağacın
kesilmesi
önlendi

2.594.358
kw/h
elektik
tasarrufu
sağlandı

3.966 m3
depolama
sahası
tasarrufu
sağlandı

87.984 litre
fosil yakıt
tasarrufu
sağlandı

12.399.669 m3
su tasarrufu
sağlandı

160
dönüm orman
arazisi

939
ailenin yıllık
elektrik
tüketimi

1
futbol sahası
büyüklüğünde
alan

1.955
araç deposu

70
ailenin yıllık
su tüketimi

Roche
İlaç

Malzemeler

ÇEVKO ile yerine
getirdiğimiz 2017
yükümlülüğümüzle

ÇEVKO ile
yaptığımız
sözleşmelerde
bugüne kadar
toplam

ÇEVKO tarafından hazırlanan bu tablo, Roche İlaç’ın ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile elde ettiği çevresel faydayı yansıtmaktadır.
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Ağaçlar

Elektrik

Kağıt
Karbon, Cam,
KompozitKağıt, Karton
Ağırlıklı, Plastik
Ağırlıklı, Ahşap

Alüminyum,
ÇelikTeneke, Kağıt
Karton, Cam,
KompozitKağıt-Karton
Ağırlıklı, Metal
Ağırlıklı, Plastik
Ağırlıklı, Plastik

3.136 ağacın
kesilmesi
önlendi
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dönüm orman
arazisi

Depolama

Fosil Yakıt

Su

Tüm
Malzemeler

Plastik

Kağıt
Karton, Cam,
KompozitKağıt-Karton
Ağırlıklı, Plastik
Ağırlıklı

784.362 kw/h
elektrik
tasarrufu
sağlandı

2.250 m3
depolama
sahası
tasarrufu
sağlandı

9.776 litre
fosil yakıt
tasarrufu
sağlandı

4.583.635 m3
su tasarrufu
sağlandı

283
ailenin yıllık
elektrik
tüketimi

0
futbol sahası
büyüklüğünde
alan

217
araç deposu

26
ailenin yıllık
su tüketimi

Roche
Diagnostik

Malzemeler

Çevko ile yapmış
olduğumuz
sözleşmelerde
bugüne kadar
toplam

ÇEVKO tarafından hazırlanan bu tablo, Roche Diagnostik’in ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile elde ettiği çevresel faydayı yansıtmaktadır.
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Sürdürülebilirlik

Topluma Karşı Sorumluluğumuz
Toplumsal sorumluluklarını en önemli öncelikleri
arasında gören Roche, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk
projeleriyle toplum üzerinde sürdürülebilir bir etki
yaratmayı amaçlamaktadır.

Roche, çeşitli alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk
faaliyetleri ile toplumsal fayda ve farkındalık
yaratmaya odaklanmıştır.
Bu kapsamda, Roche Türkiye’de sağlık alanında
öncü uygulamalara imza atarak, yaratıcı çözümlerle
sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemekte
ve aynı zamanda altyapı, çevre ve eğitim
alanlarında topluma değer odaklı referans projeler
geliştirmektedir.
“Roche Çocuklar için Yürüyor”
Dünya çapında temel sosyal haklardan mahrum
çocuklara yardım etmek ve onlara daha aydınlık
bir gelecek sağlamak amacıyla yürütülen “Roche
Çocuklar İçin Yürüyor” projesi, uluslararası çapta
2003 yılından bu yana düzenlenmektedir. 14 yıl
önce başlayan bu sembolik yürüyüş sayesinde
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200.000’in üzerinde Roche çalışanı, 90’dan fazla
ülkenin çocuklarına yönelik sağlık ve eğitim
projelerinde kullanılmak üzere bugüne dek 15,4
milyon İsviçre Frangı tutarında bağış toplamıştır.
Dünya çapındaki tüm Roche çalışanlarının katılım
gösterdiği yürüyüş, 2017 yılında Türkiye’de 8. defa
gerçekleştirilmiştir.
2017 yılında “Roche Çocuklar İçin Yürüyor” projesi
kapsamında toplanan fonlarla, Roche İlaç ve Roche
Diagnostik, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri
olan Malavi’de HIV sebebiyle ailesini kaybeden
çocuklara yönelik yardım programına destek
olmuş, aynı zamanda UNICEF Türkiye’nin, “Tarım
İşçisi Çocukların Okul Öncesi Eğitimlerinin
Güçlendirilmesi” ve “Kız ve Erkek Çocuklar
Arasında Eşitlik” projelerini desteklemek üzere bağış
toplamıştır.
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Roche İlaç
SporRoche Yaşam İçin Koşuyor
Roche İlaç bünyesindeki tüm spor kulüplerini
bir çatı altında toplamak için hayata geçirilen
SporRoche Kulübü ile çalışanlar arasında sağlıklı
yaşam kültürü teşvik edilirken, sosyal sorumluluk
kapsamında hastaların hayatlarını iyileştirmek için
yapılan çalışmalara da destek olunmaktadır.
2017 yılında SporRoche Kulübü üyeleri aşağıdaki
maratonlara katılarak, topladıkları bireysel bağışlar
ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına destek olmuştur.
• Runatolia (Mart 2017) /Desteklenen Dernek:
KİFDER (Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği)
• Bozcaada New Balance Maratonu (Mayıs 2017)/ /
Desteklenen Dernek: MS İzmir Derneği
• Vodafone İstanbul Maratonu (Kasım 2017)/ /
Desteklenen Vakıf: KAÇUV (Kanserli Çocuklara
Umut Vakfı)
Mammoquinlerle Yaşama Zaman Tanıyın
Roche İlaç’ın meme kanserinde erken teşhiste elle
muayenenin önemini vurgulamak için 2016 yılında
hayata geçirdiği “Yaşama Zaman Tanıyın“ projesinin
ana kahramanları “Mammoquinler”, 2017 yılı
Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda Türkiye’nin
dört bir yanındaki AVM’lerin kadın tuvaletlerinde
sergilenmiştir. Erken teşhis için kadınların kendi
kendine elle meme muayenesi yapmasının önemini
ve bu muayenenin nasıl doğru yapılabileceğini
anlatan kampanya kapsamında, Mammoquin

olarak adlandırılan ve memesinde temsili kitleler
bulunan cansız mankenler kullanılmıştır. AVM’lerin
kadın tuvaletlerine yerleştirilen üç boyutlu ilanlar
sayesinde kadınlar kendi memelerinde aramaları
gereken kitleleri birebir örneklerine dokunarak
tanıma fırsatı bulmuştur. Roche İlaç, bu projesiyle
Türkiye’nin en prestijli reklamcılık ödüllerinden biri
olan Kristal Elma’yı kazanmıştır.
Hasta Çocukların Yüzü Gülsün
Roche İlaç, 2017 yılı boyunca çeşitli hastanelerin
pediatrik onkoloji servislerinde, ilgili kurumların
desteği ile hasta çocuklara ve ailelerine moral
vermek için etkinlikler düzenlemiştir. Hastanelerin
oyun odalarında organize edilen etkinliklerde yaşı
uygun olan çocuklar, sanal gerçeklik gözlükleri
ile eğlenceli ortamlara taşınmış, yaşları daha
küçük çocuklar ise animatör ve gönüllü Roche
çalışanları eşliğinde çeşitli aktivitelere katılma fırsatı
bulmuşlardır.
• 23 Nisan’da KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut
Vakfı) ile birlikte Çocuk Bayramı’nı tedavileri
nedeniyle hastanede geçirmek zorunda olan
çocuklar için Cerrahpaşa Hastanesi’nin Pediatrik
Onkoloji Servisi’nde bir etkinlik düzenlenmiştir.
• 9 Haziran’da Okmeydanı Eğitim Araştırma
Hastanesi’nin Pediatrik Hematoloji Servisi’nde
tedavi gören ve eğitim sınıfına devam eden
çocuklar ile okulların kapanışı kutlanmıştır.
• 24 Ekim’de Ankara Abdurrahman Yurtaslan
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nin
Pediatrik Onkoloji Servisi’nde düzenlenen
organizasyonda minik hastalar ve ailelerinin iyi
vakit geçirebilecekleri bir ortam yaratılmıştır.
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Roche İlaç ve Roche Diagnostik, desteklerini toplumun
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirlemekte,
bu konuda sivil toplum kuruluşlarının ve iş birliği
yapılan derneklerin bilgi ve deneyimlerinden de
yararlanmaktadır.
Saçım Saçın Olsun
Roche İlaç kadın çalışanları, 2017 yılında Kanser
Savaşçıları Derneği’nin yürüttüğü “Saçım Saçın
Olsun” projesi kapsamında kanser tedavileri
sırasında saçlarını kaybeden hastalara bağışlanmak
üzere saçlarını kestirerek projeye destek vermiştir.
Kemoterapi tedavisi gören kadınlara moral
vermeyi amaçlayan “Saçım Saçın Olsun” projesi,
Türkiye’de son dönemde kanser konusunda
farkındalık sağlayan en önemli kampanyalardan biri
konumundadır.
Umut Dolu Hikayeler
Roche İlaç, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla
Hürriyet Gazetesi ile iş birliği yaparak, kanseri
yenen hastaları kendi hikayeleriyle ilgili konuşmaya
teşvik eden “Umut Dolu Hikayeler” projesini hayata
geçirmiştir. Kanser hastalarını, hastalığı yenmiş
kişilerin umut dolu hikayeleri ile motive ederken,
aynı zamanda herkesi rutin kontrollerini yapmaları
için teşvik eden proje, erişim ve etkisini artırmak
için ünlülerin ve blog yazarlarının katkısıyla
zenginleşmiştir.
Roche İlaç, Kanser Haftası boyunca, onkolojideki
öncülüğünü vurgulamasının yanı sıra inovasyon
ve hasta odaklı yaklaşımının altını çizen ilanlar ile
projeyi desteklemiştir. Bu kapsamdaki son ilan için;
Roche İlaç çalışanları kanser tedavisi gören hastalara
desteklerini göstermek ve onlara umut olmak için bir
araya gelerek “UMUT” kelimesini oluşturmuştur.
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Engeli Olan Çocuklara Destek
Roche İlaç’ın ortak ofis alanlarına yerleştirilen
kumbaralar aracılığıyla çalışanlar, UNICEF’in
‘Engeli Olan Çocuklar” programına destek olmuştur.
Gülümseten Dükkan
Özürlüler Vakfı’nın yürüttüğü “Gülümseten
Dükkan” projesi, hem maddi imkansızlıklar
içindeki 0-15 yaş arası engelli çocukların yaşam
standartlarını yükseltmeyi, hem de Anadolu
kadınının istihdamını artırmayı hedeflemektedir.
Roche İlaç çalışanları bu kapsamda genel müdürlük
binasında 2016-2017 yıllarında çeşitli defalar
kurulan “Gülümseten Dükkân” standından organik
ve yerel ürünler satın alarak engelli çocuklara destek
vermiştir.
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Roche Diagnostik
Hasta Çocuklara Moral Desteği
Roche Diagnostik, “Kültürel Değişim” programı
kapsamında yaklaşık 6.000 üyesi olan ve dernek
olma yolunda ilerleyen “Minik Kalplerin Umudu
Olmaya Var mısın?” platformu aracılığıyla bir
sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. 4-5
Mayıs tarihlerinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin 14 yataklı Pediatrik Onkoloji
Servisi, Roche Diagnostik çalışanları tarafından
ziyaret edilmiş, tedavi gören çocukların ihtiyaçları
belirlenerek temini sağlanmıştır.
Hayata Destek Derneği ile Ortak Proje
Roche Diagnostik, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde, Hayata Destek Derneği ile anlamlı bir
projeye imza atmıştır. Şirket, Hatay’da bulunan
84 Suriyeli mülteci ve 20 Türk kadının katılımıyla
gerçekleşen beceri geliştirme kurslarında ortaya
çıkan ürünleri satın alarak ve kendi kadın
çalışanlarına hediye ederek destek sağlamıştır.

Roche Diagnostik Koşu Takımı
2017 yılında kurulan Roche Diagnostik koşu
takımı, 39. Vodafone İstanbul Maratonu’na
katılmış, KİFDER (Kistik Fibrozis Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği) için bağış toplayarak,
nadir görülen ve kalıtsal bir hastalık olan kistik
fibrosizle mücadele eden hastalara destek olmuştur.
Önümüzdeki yıllarda da çalışmalarını sürdürecek
olan koşu takımı daha fazla derneğe ulaşmayı
hedeflemektedir.
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Destek
Roche Diagnostik, 2017 Aralık ayında daha yeşil ve
yaşanabilir bir dünya için TEMA Vakfı’na 250 adet
fidan bağışında bulunmuştur.
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Sürdürülebilirlik

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz
Roche İlaç ve Diagnostik, çalışanlarını kurumsal
yapısını geleceğe taşıyacak en kilit paydaşları arasında
görmektedir.

Çalışan Sayısı

Roche İlaç
Çalışan Sayısı
Merkez
Saha
Toplam

Kadın

Erkek %55

Kadın

Erkek

Toplam

106

63

169

31

104

135

137

167

304

Daimi

Geçici

Toplam

133

4

137

Erkek

166

1

167

Toplam

299

5

304

Kişi Sayısı

Oran (%)

0-2 yıl

82

%27

3-5 yıl

59

%19

6-10 yıl

32

%11

11-15 yıl

72

%24

16 yıl +

59

%19

Kadın %45
Kıdem Durumuna Göre İstihdam Verileri

Çalışanların Yaş Dağılımı

304
Engelli Çalışanların Cinsiyet Dağılımı

30-50 yaş %80
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Kadın

3

Erkek

5

Çalışanların Yaş Dağılımı
30 yaş altı

48

30 yaş altı %16

30-50 yaş

243

50 yaş ve üstü %4

50 yaş ve üstü

13
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Çalışan Sayısı

Roche Diagnostik
Çalışan Sayısı

Toplam

42

31

73

Saha

58

141

199

100

172

272

Kişi Sayısı

Oran (%)

0-2 yıl

120

44

3-5 yıl

50

18

6-10 yıl

60

22

11-15 yıl

21

8

16 yıl+

21

8

Kıdem Durumuna Göre İstihdam Verileri

Kadın %37

Erkek

Merkez
Toplam

Erkek %63

Kadın

272

Çalışanların Yaş Dağılımı

Engelli Çalışanların Cinsiyet Dağılımı
Kadın

0

Erkek

3

Çalışanların Yaş Dağılımı
30 yaş altı

42

30-50 yaş

225

50 yaş ve üstü

5

30-50 yaş %83
30 yaş altı %15
50 yaş ve üstü %2
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Roche Türkiye, Roche’ta çalışmaktan gurur duyan
çalışanlar için mükemmel bir iş ortamı yaratmayı
hedeflemektedir.

Çalışan Bağlılığı ve Gelişimi

Bu kapsamda, çeşitli departmanların üyelerinden
oluşan Çalışan Bağlılığı Çalışma Grubu, yıl boyunca
atölyeler düzenleyerek, çalışan bağlılığını artırmak
üzere aksiyon planları oluşturmuş, bu konuda
farkındalık yaratmıştır.

Roche İlaç
“Roche’ta Çalışmak İstiyorum”, Roche İlaç’ın
2022 Vizyonu’nun önemli taşlarından birini
oluşturmaktadır. Roche’ta çalışmaktan gurur duyan
çalışanlar için mükemmel bir iş ortamı yaratmaya
odaklanan Roche İlaç, düzenlemiş olduğu çalışan
bağlılığı anketleri aracılığıyla çalışan bağlılığını
ölçümlemektedir.

Nisan 2017’de gerçekleştirilen çalışan bağlılığı
anketi sonucunda, Şirket’in gelişmeye açık alanları
belirlenmiş ve bir iletişim planı hazırlanmıştır.
Yöneticiler, 2017 yılı boyunca Çalışan Bağlılığı
Grubu’nun da desteğiyle ekipleriyle düzenli
aralıklarla bir araya gelerek aksiyon planları
üzerinde çalışmaya devam etmiştir.

Roche İlaç
Yıllara Göre Çalışan Bağlılığı Oranı (%)

94
66

2011

70

Bağlılık Oranı

96

94

76

66

58
2013

88

2014

2016

Katılım Oranı

98
74

2017

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Roche Diagnostik
Çalışan bağlılığını sürdürülebilir kılmaya çok önem
veren Roche Diagnostik, Nisan 2017’de beşinci kez
düzenlediği çalışan bağlılığı anketiyle Şirket’in güçlü
ve gelişime açık alanlarını belirlemiştir.

bir araya gelerek departman sonuçlarını paylaşmış
ve sonuçlara yönelik geri bildirimler almıştır. Bu
toplantılar neticesinde Ekim ayında yeniden bir
araya gelen Genişletilmiş Yönetim Ekibi, İnsan
Kaynakları ve İletişim Bölümü’nün de desteği
ile aksiyonlar üzerinde çalışmıştır. Şirket, bu
çalışmaları 2018 yılı boyunca da oluşturulan
altı çalışma grubuyla birlikte yürütmeyi
hedeflemektedir.

Anket çalışması ışığında gerçekleştirilen çalıştayda
Genişletilmiş Yönetim Ekibi bir araya gelerek ana
nedenler üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Ardından, üst yönetim kendilerine bağlı çalışanlarla

Roche Diagnostik
Yıllara Göre Çalışan Bağlılığı Oranı (%)

Bağlılık Oranı

96

92
60

2009

65

2011

2013

76
51

48

42

Katılım Oranı

2014

2017
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Roche Türkiye, çalışan verimliliğini ve yetkinliğini
artırmak için mesleki ve kişisel gelişim programları
yürütmektedir.

Kariyer Yönetimi ve Gelişimi
Roche, geleceğin liderlerini yetiştirmeye
odaklanmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kilit
pozisyonlara aday olabilecek çalışanları belirleyip,
bu kişiler için gelişim planları hazırlamakta ve
takibini gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak, bu
konuda yöneticilere eğitimler verilerek onlara destek
olunmaktadır.
Roche’un tüm ülke yapılanmalarında çalışanların
gelişim ihtiyaçlarına göre projelerde görev almaları,
eğitimlere katılmaları, iç ve dış koçluk almaları
sağlanmakta, 360 derece geri bildirim sistemiyle
belirlenen gelişim alanları üzerinde çalışma fırsatı
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, açılan her pozisyon
öncelikle çalışanlara duyurulmakta, kurum içi
başvurular öncelikli olarak değerlendirilmektedir.
Bu sistem çalışanlara ilgilendikleri pozisyona
başvurma, kariyerlerinde ilerleme olanağı
sağlamaktadır.
Roche Türkiye, çalışanlarına online İngilizce
dil desteği, iç koçluk, bölümler arası rotasyon ve
yurt içi - yurt dışı eğitim imkanları sunmaktadır.
Bunun yanı sıra, her yılın başında tüm çalışanlar
yöneticileriyle birlikte o yıl için bir gelişim planı
hazırlayarak, bu planlar doğrultusunda gelişim
aktivitelerine katılmaktadır.
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Çalışanların gelişimi ve geleceğin liderlerini
yetiştirmek üzere, Roche Türkiye’de yurt dışı iş
deneyimi teşvik edilmektedir. Çalışanlar farklı
ülkelerdeki Roche ofislerinde çalışarak kariyerlerini
geliştirme fırsatı bulmaktadır. Bu kapsamda 2017
yılında kısa dönem ve kalıcı olarak Roche İlaç’ta
11, Roche Diagnostik’te ise üç yurt dışı ataması
gerçekleştirilmiştir.
Roche İlaç’ta 2013’te başlatılan MozaİK Gelişim
Fırsatları Portalı’nın amacı, çalışanları şirket
içi proje ve geçici görevlendirme gibi gelişim
fırsatlarından haberdar ederek farklı görevlerde
yer almalarını sağlamaktır. Bu portal ayrıca açık
ve şeffaf iletişimi teşvik ederek, çalışanların kişisel
gelişimlerine katkıda bulunmakta ve bölümler arası
etkileşimi artırmaktadır. 2017’de MozaİK Gelişim
Fırsatları Portalı’nda 12 çalışan bu fırsatlardan
yararlanmıştır. Roche Diagnostik bünyesinde de
2014 yılında çalışanların kariyer gelişimlerine
önemli katkı sağlayacak Rotasyon Programı
başlatılmıştır. 2017 yılı içerisinde bir çalışan geçici
süreli pozisyon değişikliği, beş gölgelemeden sonra
bir çalışan ise, yurt dışı hızlı gelişim programına
dahil edilmiştir. Ayrıca, Roche Diagnostik’in bağlı
olduğu EMEA LATAM bölgesi içerisinde yer alan
çalışma gruplarında 2017 yılında 10 çalışan, 11 farklı
çalışma grubunda görev yapmıştır.
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Roche İlaç ve Roche Diagnostik yıl boyunca yurt içi ve
yurt dışı eğitimler düzenleyerek, çalışanlarının gelişimini
desteklemektedir.

Roche İlaç
Çalışanların Eğitim Saati

Çalışan Eğitimleri
Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine büyük önem veren Roche
İlaç ve Roche Diagnostik, düzenlemiş oldukları eğitimler aracılığıyla
çalışanlarına verdikleri değeri göstermektedir. Yetenek Yönetimi
Müdürlüğü ile Saha Gelişim Birimi, çalışanların kişisel gelişim ve teknik
eğitimlerini planlamanın yanı sıra, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim
başlıklarını belirleyerek çalışanların gelişimine destek olmaktadır.

Erkek %54
Kadın %46

Roche İlaç ve Roche Diagnostik; hem iç eğitimciler tarafından verilen,
hem de dışarıdan (eğitim şirketlerinden) alınan eğitimlerle çalışanların
gelişimine destek olmaktadır. Bunun dışında, Roche Global tarafından
yurt dışında düzenlenen eğitimlere de katılım sağlanmaktadır.

Çalışan Eğitim Saati

Roche Diagnostik
Çalışanların Eğitim Saati

Roche İlaç

Roche Diagnostik

9.940

5.968

Toplam Eğitim Saati
Kişi Başı Eğitim Saati

33

17

Kadın Çalışanların Eğitim Saati

4.596

2.328

Erkek Çalışanların Eğitim Saati

5.344

3.640

Yıllara Göre Kişi Başı Eğitim Saati

Erkek %61
Kadın %39
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Roche İlaç

Roche Diagnostik

2012

30

18

2013

41

15

2014

50

12

2015

41

14

2016

20

15

2017

33

17
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Roche Türkiye’de çalışanlara yönelik iç ve dış eğitimler,
alanında uzmanlaşmış eğitmenlerin yanı sıra üst düzey
çalışanlar tarafından da verilmektedir.

İç ve Dış Eğitimler
Roche İlaç
Eğitim Ekibi

Roche Diagnostik

Eğitim

Katılımcı

Saat

Eğitim

Katılımcı

Saat

4

181

1.476

8

41

512

Diğer İç Eğitimler (Medikal, Pazarlama, IT, Oryantasyon)

1

75

600

10

14

1.120

Toplam

5

256

2.076

18

55

1.632

Eğitim Firmaları

16

164

2.304

21

299

4.528

Yurt Dışı Eğitimleri

14

114

2.824

2

2

32

Toplam

30

278

5.128

23

301

4.336

1

38

2.736
41

356

5.968

E-Eğitimler
Genel Toplam

12.676
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Roche İlaç, yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile
çalışan verimliliğini ve motivasyonunu sürdürülebilir
kılmaya odaklanmıştır.

Yenilikçi İK Uygulamaları
Roche İlaç
Tersine Mentorluk
Roche İlaç, geniş bir yaş aralığında farklı
jenerasyonlardan çalışanlara sahip bir şirket
olarak, çalışan çeşitliliğini dengelemek, farklı
jenerasyonların birbirlerinin ihtiyaçlarını ve çalışma
stilindeki farklılıkları daha iyi anlamaları amacıyla
2017 yılında “Tersine Mentorluk” uygulamasını
hayata geçirmiştir. Bu program dahilinde Roche
Genel Müdürü’nün de dahil olduğu yedi yönetim
kurulu üyesi, 1990 yılı ve sonrasında doğan yedi
genç çalışan ile eşleşerek yaklaşık bir yıl boyunca
sürecek mentorluk görüşmelerine başlamıştır. Etkisi
her geçen gün şirket kültüründe artarak hissedilen
bu program Global Roche ekiplerinde de “en iyi
uygulamalardan” biri olarak yer bulmuştur.

Koçum Benim
Roche İlaç bünyesinde çalışanların gelişimlerini
desteklemek ve potansiyellerini artırmaya yardımcı
olmak amacıyla tasarlanan “Koçum Benim”
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uygulaması Ekim 2017’de başlatılmıştır. İç koçların,
Roche çalışanlarına bireysel koçluk hizmeti sağlayan
“Koçum Benim” uygulaması öncesinde sürecin tam
olarak anlaşılması için Şirket bünyesinde bir tanıtım
yapılmış ve koçluk desteği alımında gönüllülük
esas tutulmuştur. 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 85
çalışan bu programa katılmak istediğini belirtmiştir.
Koçlar, koçluk alanları hakkında hiçbir bilgiyi
üçüncü kişilere aktarmamakta, tüm süreç boyunca
gizlilik esaslarını ön planda tutmaktadır.

My Turn
Roche İlaç, başkalarının deneyim ve bilgilerinden
faydalanmanın liderlik esaslarından biri haline
geldiği bugünlerde sürekli öğrenen bir kültür
yaratmak için “My Turn” projesini hayata
geçirmiştir. Çalışanlara katılmış oldukları eğitim,
seminer ve ilgilendikleri hobilerini tüm Şirket
çalışanlarıyla paylaşma olanağı sağlayan My Turn
uygulaması kapsamında, Mart 2017’den bu yana
Sinematerapiden, Şirket içi rotasyon deneyimlerine
kadar sekiz farklı konuda deneyim paylaşımı
gerçekleştirilmiştir.
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Roche Türkiye, sektörde en fazla tercih edilen şirketlerden
biri olmak için tüm çalışanlarına geniş imkanlar
sunmaktadır.

102-41

Çalışanlara Sağlanan Haklar
Özel Sağlık Sigortası
Roche İlaç ve Roche Diagnostik bünyesinde belirsiz
süreli hizmet akdi ile çalışanlara, varsa eş ve
çocukları için giriş tarihinden itibaren özel sağlık
sigortası sağlanmaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi
teminatları içeren bu sigorta ile Şirket, çalışanlar ve
ailelerine verdiği önemin altını çizmektedir.
Bireysel Emeklilik Planı
Roche İlaç Bireysel Emeklilik Planı, çalışanlara
emeklilik dönemlerinde de ek gelir sağlayarak
emeklilik sonrası ekonomik seviyelerini iyileştirmek
amacıyla 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Aylık
brüt ücretin %3’ü ile sınırlı olmak üzere çalışan
katkısına eşit miktarda şirket katkısı yapılmaktadır.
Esnek Yan Haklar Planı seçenekleri arasında da isteyen
çalışanlar için ek katkı yapma imkanı bulunmaktadır.
RocheFlex Esnek Yan Haklar Planı
Roche İlaç, tercih edilen işveren olmak, seçenekleri
zenginleştirerek çalışanların farklı beklentilerini
karşılamak, sektördeki yenilikçi imajını
güçlendirmek, yan hakların maliyeti ve pazardaki
konumla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 2012
yılında başlattığı Esnek Yan Haklar uygulaması
kapsamında, çalışanlara sunduğu bazı yan hakları
yenileri ile değiştirme imkanı sunmaktadır.
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Kreş Yardımı
Roche İlaç bünyesinde istihdam edilen tüm
kadın çalışanların 0-6 yaş grubunda yer alan
her bir çocuğu için 10 ay boyunca kreş yardımı
sağlanmaktadır.
Doğum Günü ve Kıdem Hediyesi
Roche İlaç ve Roche Diagnostik, tüm çalışanlarının
doğum günlerini ve kıdem tarihlerini özel hediyeler
ile kutlamaktadır.
Çalışan Destek Programı
Roche İlaç, çalışanların, iş-özel yaşam dengesini
sağlamaları ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri
sorunlarla daha rahat başa çıkmalarına yardımcı
olmak amacıyla 2017 yılında da Roche İlaç Çalışan
Destek Programı’na devam etmiştir. Program
kapsamında, çalışanlar ve aile bireyleri 7 gün/24
saat anlaşmalı firma aracılığıyla aşağıdaki konularda
ücretsiz destek alabilmektedir.
• Yüz yüze Psikolojik Danışmanlık
(yılda altı seans ücretsiz)
• 7/24 Psikolojik Danışmanlık
• 7/24 Mali Bilgi
• 7/24 Tıbbi Danışmanlık ve Bilgi Hizmetleri
• 7/24 Sosyal Yaşam ve Genel Bilgi
• Bel-Boyun-Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi
• Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı
• Yenidoğan Bakım Bilgisi
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102-41
Çalışanlara Sağlanan Haklar
Uygulama

Roche İlaç Kapsam

Roche Diagnostik Kapsam

Aday Öneri Ödülü

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Applause Ödüllendirme Sistemi

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Bireysel Emeklilik Planı

Tüm çalışanlar

-

Görev veya pozisyon gereği

Görev veya pozisyon gereği

Cep Telefonu Hat Desteği

Tüm çalışanlar

Görev veya pozisyon gereği

Doğal Afet Yardımı

Tüm çalışanlar

-

Doğum/Vefat/Evlilik Yardımı

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanla

Doğum Günü Hediyesi

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanla

Emeklilik İkramiyesi

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanla

Esnek Yan Haklar Planı

Tüm çalışanlar

-

Stajyerler

-

Görev gereği

-

Hayat Sigortası

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

İş Göremezlikte Ücret Ödemesi

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Merkez Ofis çalışanları

Merkez Ofis çalışanları

Kıdem Hediyesi

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Kıdemi Teşvik İkramiyesi

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Kreş Yardımı

Tüm kadın çalışanlar

-

Okul Yardımı

Belirli bir kademe üzerindeki çalışanlar

-

Özel eğitimi olan çocuklar için

-

Öğle Yemeği

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Roche Connect- Hisse Satınalma Planı

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar

Tüm çalışanlar (eş ve çocuklar dahil)

Tüm çalışanlar (eş ve çocuklar dahil)

Servis Aracı

Tüm çalışanlar

-

Şirket Aracı

Görev veya pozisyon gereği

Görev veya pozisyon gereği

Başka bir ile tayin edilen çalışanlar için

Başka bir ile tayin edilen çalışanlar için

Tüm çalışanlar

-

İngilizce Dil Desteği

-

İlgili talimatta yer alan pozisyonlardaki çalışanlar

İnternet Ödemesi

-

Ev ofis düzeninde çalışan saha çalışanları

Mobilya Yardımı

-

Ev ofis düzeninde çalışan saha çalışanları

Yol Yardımı

-

Şirket aracı olmayan Merkez Ofis çalışanları

Cep Telefonu

Ferdi Kaza Sigortası
Giyim Yardımı

Kahvaltı

Özel Eğitim Yardımı

Sağlık Sigortası

Taşınma Yardımı
Yılbaşı Çeki
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Roche İlaç ve Roche Diagnostik’te, tüm insan kaynakları
sistemleri kriter ve kurallar açısından çalışanlar arasında
fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma
yol açmayacak şekilde kurgulanmıştır.

İşe Alımlar
Roche İlaç ve Roche Diagnostik’te işe alım
uygulamalarının temel amacı, kurum kültürüne
ve vizyonuna uyum sağlayacak kişileri Roche
ekibinde doğru pozisyonlara yerleştirmektir. Tüm
işe alımlarda fırsat eşitliğini gözeten Şirket’te
açık pozisyonlar direktörlük/müdürlükler
tarafından belirlenmektedir. Tüm yöneticiler, her
yıl bütçe döneminde bir sonraki yıl için kadro
gereksinimlerini ve önerilerini İnsan Kaynakları
Direktörlüğü’ne iletmektedir. Yıl içerisinde
oluşabilecek yeni eleman ihtiyaçları da aynı şekilde
İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmektedir.
Tüm işe alımlarda ilgili direktör/müdür, ihtiyaç
duyulan kişinin kriterleri ve iş tanımı ile ilgili İnsan
Kaynakları’nı bilgilendirmekte ve uygun elemanın
araştırılması ve temininde bu belirtilen özellikler
esas alınmaktadır.
Roche İlaç ve Roche Diagnostik’te işe alım,
ücretlendirme, performans değerlendirmesi, terfi,
atama, yetenek yönetimi, yedekleme planı, eğitim,
koçluk, yurt dışı görevlendirmeler gibi tüm insan
kaynakları sistemleri kriter ve kurallar açısından
çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve
herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek şekilde
kurgulanmıştır.
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Roche İlaç
Roche İlaç İnsan Kaynakları Departmanı, 2017
yılında Şirket içinden ve dışından toplam 62 çalışanı
farklı pozisyon ve departmanlar için istihdam
etmiştir. Bunun yanı sıra, 22 terfi ve 11 adet yatay
geçiş sürecini çalışanları için aktif bir şekilde
yöneten departman, Şirket içinde farklı kariyer
fırsatları sağlamıştır. 2017 yılında gerçekleşen
işe alımların yaklaşık %40’ı Şirket içerisinden
atamalarla kapatılmış, ortalama pozisyon kapama
süresi ise 38 güne indirilerek, hedef pozisyon
kapama süresi %37 oranında iyileştirilmiştir.
İşe Alımda Yenilikçi Uygulama;
Recruitment Hack Day
2017 yılında işe alım stratejisini yeniden
şekillendiren Roche İlaç, yenilikçi bir strateji
oluşturmuştur. Bölgesel Medikal Müdür
rolü için pilot olarak hayata geçirilen ve hem
iç, hem de dış müşteriler tarafından takip
edilen bu yeni uygulamanın adı “Recruitment
Hack Day” (“İşe Alımı Hackliyoruz”) olarak
belirlenmiştir. Bu uygulamanın amacı, stresli işe
alım süreçlerinin yerine, adaylar için Roche’u
keşfedecekleri, sorularını farklı departmanlardan
çalışanlara iletebilecekleri ve ilaç sektörünü ve
rolleri tanıyacakları bir gün hazırlamak olarak
belirlenmiştir. Önümüzdeki yıl, farklı departmanlar
için bu uygulamanın tekrarının yapılması
öngörülmektedir.
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Roche Diagnostik
Roche Diagnostik İnsan Kaynakları ve İletişim
Departmanı, 2017 yılı içerisinde toplamda 20 açık
pozisyona istihdam sağlamıştır. Bu pozisyonlara 15
dış, beş iç aday alınmıştır. Dış adaylardan üçü Şirket
içerisindeki “Aday Öneri Sistemi” kapsamında Roche
Diagnostik çalışanları tarafından önerilmiştir.
Aday Öneri Sistemi’nin amacı işe alım sürecinde
kullanılan aday kanallarının artırılması ve Roche
çalışanlarına birlikte görev yapacakları çalışma
arkadaşlarını önerme fırsatı yaratmaktır.
Roche Diagnostik, yüksek performanslı çalışanları
takdir etmeye ve Şirket içerisinden yükselmeye
önem veren yaklaşımıyla, açmış olduğu dört yönetici
pozisyonun ikisini kendi çalışanlarını terfi ettirerek
doldurmuştur. Aynı zamanda altı çalışan yatay
geçiş yaparak farklı bölümlerde çalışma fırsatını
yakalamış, yedi çalışan ise kendi pozisyonlarında
terfi etmiştir.

Performans Yönetimi ve
Ücretlendirme Sistemi
Roche İlaç ve Roche Diagnostik, kurumsal hedefleri
doğrultusunda bireysel ve takım katkılarının
ödüllendirildiği adil ve rekabetçi bir ücretlendirme
politikası uygulamaktadır. Bütün çalışanlar
görevlerine, sorumluluklarına, yetkinliklerine,
eğitimlerine ve aldıkları sonuçlara göre adil bir
şekilde ödüllendirilmekte, işler değerlendirilirken
bölüm içindeki ve diğer fonksiyonlardaki
pozisyonlarla karşılaştırılmaktadır. Ödenen
ücretlerin pozisyon bazında piyasadaki ücretlerle
kıyaslanabilmesi, özel durumların ve değişikliklerin
takip edilebilmesi için yıllık ücret araştırmalarından
yararlanılmaktadır. Ücretlendirme, temel aylık
ücret dışında kısa ve uzun dönem ödemeleri ve yan
hakları da kapsamaktadır.

Temel ücret; yapılan işin Roche için değeri,
pozisyonun pazardaki yeri, çalışanın performansı,
bireysel yetkinlikleri ve deneyimi dikkate alınarak
belirlenmektedir. Merkez ofis çalışanları için
yıllık prim planı ve satış ekipleri için de satış
hedefleri üzerinden değerlendirilen satış prim planı
uygulanmaktadır. Roche İlaç ve Diagnostik’te
hisse planı gibi uzun vadede değer kazanan ödeme
planları da uygulanmaktadır. Ayrıca, Roche İlaç’ta
ek olarak Şirket katkılı bireysel emeklilik planı
bulunmaktadır. Yan haklar ise çalışanların yaşam
kalitesini iyileştirmek ve motivasyon sağlamak
amacıyla verilmekte, bazıları pozisyona veya işe göre
değişebilmektedir.
Roche Diagnostik, 2016 yılında ücret, yan haklar,
kariyer yönetimi gibi sistem ve süreçlere altyapı
sağlamak adına “İş Değerleme Projesi”ni yürütmüş
ve Şirket içerisindeki iş kademelerini güncel işleyiş
ve organizasyon yapısıyla uyumlu ve tutarlı bir hale
getirmiştir. 2017 yılında ise “İş Değerleme Projesi”
çerçevesinde Şirket içerisindeki ücret politikası ve
ikramiye ödemelerine yönelik çok geniş kapsamlı
bir çalışma yürütmüştür. Mevcut üç farklı prim
planındaki ayrımlar, Roche Diagnostik içerisindeki
pozisyonların dağılımına göre belirlenmektedir.
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Roche, tüm çalışanların ne iş yaptıklarını veya nerede
olduklarını gözetmeksizin, işlerini iyi yaptıklarında takdir
edilmeleri gerektiğine, bu davranışın Şirket kültürünün
önemli bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Ödüllendirme Programları
Roche İlaç ve Roche Diagnostik’te üstün başarı
gösteren ve Şirket sonuçlarına en üst düzeyde
katkı sağlayan çalışanların ödüllendirildiği birçok
program bulunmaktadır. Bunlardan en öne çıkanları
aşağıdaki gibidir;
Vizyon Ödülleri
Vizyon Ödülleri’nin amacı, Roche İlaç’ın
Vizyon 2022 yolculuğunda tamamlanmış olan
proje ve fark yaratan uygulamaları belirlemek,
seçmek ve ödüllendirmektir. Saha ve merkez
ofis çalışanları bölgesel, takım veya bireysel
projelerini değerlendirilmek üzere Vizyon Ödülleri
Komitesi’ne iletmektedir. Senede iki defa düzenlenen
bu değerlendirmeler sonrası, başarılı projeler
ödüllendirilmektedir.
Applause Programı
Roche İlaç ve Diagnostik, tüm çalışanların ne iş
yaptıklarını veya nerede olduklarını gözetmeksizin,
işlerini iyi yaptıklarında takdir edilmeleri
gerektiğine inanmaktadır. Applause Programı,
çalışanların kendilerini daha değerli hissetmelerini
sağlama hedefi doğrultusunda önemli bir ödül
programıdır.

82

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Roche’ta çeşitlilik demek; yaş, cinsiyet, ırk,
fiziksel kabiliyetler, etnik köken, cinsel yönelim,
iş yapış ve düşünme tarzı, din, milliyet, uyruk,
tercihler ve ihtiyaçlar gibi görünür olan veya
olmayan farklılıkların zenginliğini, çeşitliliğini
anlamak ve değer vermek demektir. Bu nedenle
çeşitlilik ve eşit fırsatların teşvik edilmesi Şirket’in
kurumsal prensipleri arasındadır. Roche, küresel
operasyonlarında görev yapan tüm çalışanların
birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla yükümlü
olduğuna inanmakta, bütün çalışmalarda bireye
saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı
hedeflemektedir. Çalışan yetkinliği açısından
rakipleri karşısında fark yaratan Şirket, dünya
genelinde 150 ülkeyi temsil eden yaklaşık 94.000
kişiyi istihdam etmektedir.
Roche Türkiye, yüzyılı aşkın bir tarihe sahip
olan Roche Global’in inovasyon ve girişimcilik
yaklaşımlarını temsil etmektedir.
Farklı görüşlerin açıkça paylaşılmasına imkân
tanıyan katılımcı bir ortam ise inovasyonun ana
kaynağıdır. Roche İlaç ve Diagnostik, çalışanların
kendilerine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu
hissettiği bir ortam yaratmayı ve onu korumayı
taahhüt etmektedir.
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Roche İlaç ve Roche Diagnostik, şirket uygulamalarında
“Ayrımcılık Yapmama” ilkesi doğrultusunda eşit istihdam
fırsatını desteklemektedir.

Kadın İstihdamına
Aktif Destek
Toplam işgücünde
kadınların oranı
Roche İlaç

%43

Roche Diagnostik

%37

Yönetim seviyesinde
çalışan kadınların oranı
Roche İlaç

%35

Roche Diagnostik

%31
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Toplam İş Gücündeki ve
Yönetimdeki Kadın Oranı
Dinamik bir iş ortamına sahip olan Roche İlaç ve
Roche Diagnostik, her dönem başarılı olabilmek
için bünyesinde çeşitli beceriler, bakış açıları ve
geçmiş deneyimler olmasına ve bu kaynaklardan
olabildiğince iyi yararlanmaya önem vermektedir.
En iyi çözümlerin farklı bakış açıları kazanarak
ve mücadeleci sorular sorup, cevaplandırarak
bulunacağına inanan şirketler çeşitliliğe sahip
bir iş ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Kadın
çalışan sayısını artırmak üzere işe alım havuzunda
kadın/erkek oranına dikkat etmek, Lider
Geliştirme Programı’na daha çok kadın çalışanın
gönderilmesine odaklanmak, kadın çalışanların
başarı hikayelerini Şirket içi iletişim ile duyurmak
bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer
almaktadır.

İnsan Haklarına Saygı
İnsan haklarına saygı duruşu çerçevesinde, Roche
İlaç ve Roche Diagnostik, şirket uygulamalarında
“Ayrımcılık Yapmama” ilkesini benimsemiştir. Eşit
istihdam fırsatını destekleyen iki şirket; cinsiyet, ırk,
yaş, ten rengi, uyruk, din, medeni hal, cinsel tercih,
geçmiş, fiziksel veya zihinsel engellilik veya başka bir
nedenle herhangi bir şekilde ayrımcılık yapılmasına
izin vermemekte, operasyonlarının hiçbirinde
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Güvenli çalışma süreçleri ve prosedürlerine sıkıca bağlı
olan Roche İlaç ve Roche Diagnostik, kazaların önlenmesi
ve kaza sonuçlarının en aza indirilmesi konusunda büyük
hassasiyet göstermektedir.

çocuk işçi çalıştırılmasına, zorla ya da zorunlu işçi
çalıştırılmasına veya yerel halkların haklarının
ihlaline izin vermemektedir.
Her iki şirkete de 2017 yılında ayrımcılık ile ilgili
hiçbir şikâyet gelmemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Roche Türkiye, uluslararası standartlarda ve
lokal mevzuatla uyumlu iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarına sahip olmaya büyük önem
vermektedir. Güvenli çalışma süreçleri ve
prosedürlerine sıkıca bağlı olan Roche İlaç ve
Roche Diagnostik, kazaların önlenmesi ve kaza
sonuçlarının en aza indirilmesi konusuna büyük
hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bu kapsamda İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) alanındaki yerel mevzuat ve
Roche Global politika, talimat, rehber dokümanlar
doğrultusunda yerel hedef ve talimatları
oluşturmaktadır.
Roche İlaç
Merkez ve bölge ofislerinin yanı sıra, tüm Türkiye’ye
yayılmış saha faaliyetleri bulunan Roche İlaç, ofis
ortamının ve araç filosunun iş sağlığı ve güvenliği
çalışmalarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve yerel mevzuatlar çerçevesinde etkin bir
biçimde yürütmektedir.

Şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne İlişkin İş Yeri
Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre “az tehlikeli”
sınıfta yer almaktadır. Şirket bünyesinde 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında
görevlendirilmesi zorunlu kılınan İSG Uzmanı
ve İş Yeri Hekimi istihdam edilmektedir. İş Yeri
Hemşiresi tam süreli, İşyeri Hekimi 36 saat/ay ve
İSG Uzmanı ise 90 saat/ay süreli görev almaktadır.
Roche İlaç’ta, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu da
bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik kapsamında ise, yukarıda belirtilen
yapılanmaya ek olarak, Roche İlaç bünyesinde
Genel Müdür, ilgili direktörler ve müdürler ve ÇSG
Müdürü’nün de içinde bulunduğu;
• Yerel Acil Durum Yönetim Ekibi
• Yerel Pandemi Hazırlık Acil Durum Ekibi,
• İş Sürdürülebilirliğinden Sorumlu Yönetim Ekibi
mevcuttur.
Bu ekiplerin rol ve sorumluluklarını ve alınması
gereken aksiyonları gösteren akış şemalarının
yer aldığı bir acil durum planı ve pandemi planı
mevcuttur.
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Çalışanlarının sağlık ve güvenliğine büyük önem
veren Roche İlaç, 2017 yılında “sıfır iş kazası” hedefi
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmüştür.

Roche İlaç’ta herhangi bir doğal afet nedeniyle
Şirket’in ofis ve/veya depolarının hasar görmesi veya
yok olması durumunda hastaların gerekli olan ilaca
erişiminin aksamaması amacıyla, sürdürülebilirliği
sağlayan ekipler bulunmaktadır. Bu ekiplerin
hazırladığı planları da içeren İş Sürdürülebilirliği
Kılavuzu’nda, yönetim ekibinin kendi iş alanları ve
birbirlerine karşı olan rol ve sorumlulukları detaylı
olarak belirlenmiştir. İş Sürdürülebilirliği Dokümanı
yaşayan bir doküman olarak düzenli periyotlarla
gözden geçirilerek değişen dinamiklere göre
güncellenmektedir.
İSG Kurulu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında, çalışma ortamını daha güvenli hale
getirmek ve İSG (İş Sağlığı Güvenliği) çalışmalarını
yürütmek amacıyla 2013 yılında Roche İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. İSG Kurulu’nda;
Kurul Başkanı, ÇSG (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)
Müdürü, İdari İşler ve Güvenlik Denetim Amiri,
İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri
Hemşiresi, Sivil Savunma Amiri görev almaktadır.
Ayrıca, kurulda yer alan, biri “Baş Temsilci”
olmak üzere üç Çalışan Temsilcisi, İSG Kurulu’na
katılarak çalışanlardan gelen İSG kapsamındaki
önerilerin, görüş ve düşüncelerin dile getirilmesini
sağlamaktadır. İSG Kurulu Başkanlığı’nı işveren
vekili olarak İnsan Kaynakları üstlenmektedir. İSG
Kurulu, inceleme, izleme, ölçümleme ve önleyici
karar alma sistematiğini öngören bir düzen içinde
çalışmaktadır. Tehlikeleri, iş kazalarını ve ramak
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kala olayları değerlendirmek üzere üç ayda bir kez
toplanan kurul, öncelikli konuları değerlendirmekte
ve alınacak önlemleri belirlemekte, çalışanların
ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler planlamakta ve
bilinç artırıcı iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını
koordine etmektedir.
İSG Risk Yönetimi
İSG ile ilgili riskler, Roche Global Grup Kılavuzu
ve yerel mevzuatta belirtilen metodolojiye
göre değerlendirilmekte, risk değerlendirme
raporları oluşturulmakta ve belirlenen aksiyonlar
tamamlanmaktadır.
İş Kazaları
Çalışanlarının sağlık ve güvenliğine büyük önem
veren Roche İlaç, 2017 yılında da “sıfır iş kazası”
hedefi doğrultusunda faaliyet yürütmüştür. İSG
Kurulu, 2017 ve önceki yılları da dikkate alarak
gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda araç
kullanımı ve kayma, takılma, düşme risklerine
odaklanmış, kök - neden analizleri yaparak gerekli
aksiyonlar almış ve iş kazalarının azaltılmasını
sağlamaya çalışmıştır.
Olası iş kazalarını önlemek amacıyla yaşanan ramak
kala olay bildirimleri, “DeskTek” olarak adlandırılan
bir sistem üzerinden raporlanmış, raporlanan
bildirimler İSG Kurul Toplantıları’nda görüşülerek
önleyici faaliyetler uygulanmıştır. Bunun bir parçası
olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam
edilmiştir.
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Roche İlaç, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak
amacıyla Roche Global tarafından hazırlanan eğitim ve
talimatlara uygun davranmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Roche İlaç, yukarıda belirtilen İş Güvenliği
Riskleri’ni ortadan kaldırmak için çalışanlarına
aşağıdaki başlıklarda eğitimler vermektedir.
• Merkez ve Bölge ofislerinde Temel İSG Eğitimleri,
• Yeni İşe Girişlerde e-Oryantasyon Eğitimi,
• Sürücü Güvenliği Programı,
• Acil durum ekipleri özel eğitimleri.
Roche İlaç bünyesinde araç kullanımı, iş güvenliği
açısından en öncelikli konular arasında yer
almaktadır. Bu nedenle, trafik kazalarını önlemek ve
tahsis edilen araçların kullanımı sırasında oluşacak
riskleri bertaraf etmek için 2009 yılında başlatılan
“Sürücü Güvenliği Programı” aracılığıyla 2017’de
de araç kullanıcılarına yönelik eğitimler verilmiştir.
Temel İSG eğitimlerinde “Sürüş Güvenliği” konusu
anlatılmakta, çalışanlara “Güvenli Sürüş” isimli
e-Eğitimler verilmektedir. Şirket araçları “Test
Sürüşü”nü başarıyla tamamlayan çalışanlara tahsis
edilmektedir.

Roche Global RoSHE e-Eğitim Uygulaması
Roche İlaç, çalışanların sağlık ve güvenliğini
sağlamak amacıyla Roche Global tarafından
hazırlanan RoSHE e-Eğitim uygulamasına 2017’de
de devam etmiştir.
Şirket, 2017 yıl sonu itibarıyla yasal zorunluluklar
kapsamındaki eğitimler dahil olmak üzere toplam
614 saat İSG eğitimi gerçekleştirmiştir.
Ayrıca merkez ofiste, gelen ziyaretçilere acil durum
bilgilerini özet halinde içeren ziyaretçi broşürleri
dağıtılmaktadır.
Ergonomi
Roche İlaç, çalışan sağlığını korumak için
genel müdürlük ofisini çalışanlar tarafından
öncesinden test edilen yeni teknolojik ve ergonomik
ekipmanlarla donatmıştır.

Bunlara ek olarak, 2016 yılında gerçekleşen kazaların
kök-neden analizi göz önünde bulundurularak 2017
yılının Mart ve Nisan aylarında, 11 çalışana ileri
sürüş teknikleri eğitimi verilmiştir.
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Roche Diagnostik’te İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
oluşturulan kurullarda çalışanlar da gönüllü olarak
yer almaktadır.

Roche Diagnostik
Roche Diagnostik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile ilgili mevzuatları dikkate alarak
İstanbul Merkez Ofis, Ankara ve İzmir Bölge
çalışma alanlarının yanında Türkiye’ye yayılmış
diğer faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini
sağlamaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin İş Yeri Tehlike
Sınıfları Tebliği’ne göre “az tehlikeli” sınıfta
yer alan Roche Diagnostik, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği
alanında faaliyetlerini koordine etmektedir.
İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanı bu kurul
içerisinde, belirlenen gün ve saat aralıklarında görev
almaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na ek olarak iş yerinde
uygun donanım ve özel eğitime sahip Acil Durum
Ekibi bulunmaktadır.
İSG Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili
yönetmelikler kapsamında 2013 yılında Roche
Diagnostik İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSG
Kurulu) oluşturulmuştur. Roche Diagnostik
İSG Kurulu İstanbul ve Ankara olmak üzere iki
yapılanmadan oluşmaktadır.
Roche Diagnostik’te oluşturulan kurullarda çalışan
temsilcisi olarak, mevzuat uygunluğu da dikkate
alınarak görev almak isteyen gönüllü çalışanlar yer
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almaktadır. İstanbul İSG Kurulu, biri Baş Temsilci
olmak üzere üç Çalışan Temsilcisi, İnsan Kaynakları
Uzmanı, İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve İSG
Kurul Başkanı olmak üzere yedi kişiden; Ankara
İSG Kurulu ise biri Baş Temsilci olmak üzere üç
çalışan temsilcisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, İş Yeri
Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve İSG Kurul Başkanı
olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. 2017 yılında
İzmir bünyesinden de biri Baş Temsilci olmak üzere
iki çalışan temsilcisi görevlendirilmiştir. İSG Kurul
Başkanlığı’nı İşveren Vekili olarak İnsan Kaynakları
ve İletişim Direktörü yürütmektedir.
Tüm kurul üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca “İSG
Kurul Eğitimi”ni tamamlamıştır. Kurul, İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
kapsamında faaliyetlerini sürdürmekte ve önemli
konuları, alınacak tedbirlerle birlikte üç ayda bir kez
toplanarak değerlendirmektedir. Roche Diagnostik
İSG Kurulu, ayrıca aylık Şirket bülteninde İSG
alanında bilgilendirmeler ve yapılan çalışmalar
konusunda duyuruların hazırlanmasına yardımcı
olmaktadır.
İSG Risk Yönetimi
Ofis, saha ve depo alanlarında olası riskler, İş Sağlığı
ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
Roche Global Grup Yönetmeliği ve İSG Kuralları
dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda 2017 yılı içerisinde gerekli aksiyonlar
alınmıştır.
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Roche Diagnostik, faaliyetlerinde iş kazası veya meslek
hastalığına yol açabilecek durumları ortadan kaldırmak
için titiz bir çalışma yürütmektedir.

İş Kazaları
Roche Diagnostik’in en önemli önceliklerinden
birisi çalışanlarının sağlığı ve güvenliğidir. Bu
nedenle Şirket, tüm faaliyetlerinde iş kazası veya
meslek hastalığına yol açabilecek durumları ortadan
kaldırmak için titiz bir çalışma yürütmektedir.
İSG Kurulu, 2017 ve daha önceki yıllara ait kazalar
ile süreç dahilinde meydana gelen kazaların birbiri
ile ilişkili olup olmadığını da değerlendirerek detaylı
bir inceleme çalışması yapmakta ve aksiyonlar
almaktadır.
Çalışanların tespit ettiği/yaşadıkları tehlikeli
durumlar ile iş kazası, ramak kala ve maddi hasarlı
olay bildirimlerini en kısa sürede ilgili yöneticilere
iletebilmeleri için akış şeması hazırlanmıştır. Buna
ek olarak, daha önce de kullanılmakta olan bildirim
formları güncellenerek sadece iş ekipmanını zarara
uğratan olayların kayıtları için maddi hasarlı olay
bildirim formu hazırlanmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Roche Diagnostik İstanbul Merkez Ofis, İstanbul,
Ankara ve İzmir bölge çalışanları için “Çalışanların
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Usul ve Esasları”
yönetmeliği kapsamında eğitimler organize
etmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma
alanlarının yanında, Türkiye’ye yayılmış diğer
faaliyetlerinde de işle ilgili sağlık ve güvenliğe
ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmiş olduğunu
kontrol ederek, İSG bilincinin yerleşmesine destek
vermektedir.

Eğitimler aşağıdaki gibi gruplandırılmaktadır;
1. Merkez Ofis ve bölge çalışanları için ilgili İSG
Eğitim Yönetmeliği kapsamındaki eğitimler,
2. Yeni işe girişlerde oryantasyon eğitimi,
3. Roche Diagnostik Global RoSHE e-Eğitim
uygulaması,
4. Araç kullananlar için güvenli sürüş eğitimi,
5. Acil Durum Ekibi özel ve organizasyon
eğitimleri,
6. Kişisel koruyucu donanımlar hakkında detay
bilgiler içeren ek eğitimler,
7. El dezenfektanı konusunda “Alkol Bazlı
Formülasyon ile El Hijyeni” e-Eğitim
uygulaması.
Roche Diagnostik’te 2017 yılında toplamda 286
saatlik eğitim verilmiştir.
Roche Diagnostik, merkez ofis ziyaretçileri için de
acil durum bilgilerini özet halde içeren “Ziyaretçi
Kılavuzu” hazırlamıştır.
Ergonomi
Roche Diagnostik, çalışanın ergonomisini olumsuz
yönde etkileyebilecek faktörleri dikkate alarak
aksiyonlar almaktadır. 2017 yılında İstanbul Depo
çalışma alanı içerisindeki sandalyeler “Ekranlı
Araçlar ile Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri” hakkındaki yönetmelik kapsamında
değerlendirilmiştir. Diz üstü bilgisayarların
ergonomik kullanımı için 2017 yılında tüm
çalışanlara monitör, klavye ve fare sağlanmaya
başlanmıştır.
89

Sürdürülebilirlik > Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

Roche İlaç ve Roche Diagnostik, çalışanlar arasında takım
ruhunu pekiştirmek ve departmanlar arası iş birliğini
artırmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Kutlama ve Takım Ruhu
Roche İlaç ve Roche Diagnostik, çalışanlar
arasındaki takım ruhunu ve birlikte iş yapma
kültürünü sürdürülebilir kılmak için Şirket içi
ve dışı çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu
etkinliklerde bireysel gruplardan ziyade tüm
çalışanların katılımı teşvik edilmektedir.
Spor Aktiviteleri
Roche İlaç bünyesindeki tüm spor kulüplerini
bir çatı altında toplamak için hayata geçirilen
SporRoche kulübü, Şirket genelinde sağlıklı bir
yaşam kültürünü teşvik ederken, sosyal sorumluluk
kapsamında hastaların hayatlarını iyileştirmek için
yapılan çalışmalara da destek olmaktadır.
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SporRoche Kulübü Üyeleri, 2017’de çeşitli
maratonlara katılarak topladıkları bireysel bağışlar
ile hasta derneklerine ve vakıflarına destek olmuştur.
2017 yılı içerisinde kurulan Roche Diagnostik
Koşu Takımı, 12 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen
39. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılarak
KIFDER’e (Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği) destek olmuştur. Şirket’in
basketbol ve futbol takımları ayrıca Şirketler Ligi’nde
turnuvalara katılmış, Roche Diagnostik’i başarılı bir
şekilde temsil etmişlerdir.
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Sosyalleşme ve Kutlama Etkinlikleri
Çalışanların yoğun iş temposuna kısa bir mola
vererek, sosyalleşme fırsatı bulabildiği “Teras
Günleri”, Roche İlaç’ın Genel Müdürlük binasının
terasında 2017 yılı boyunca devam etmiştir.

Roche Diagnostik tüm çalışanları yıl boyunca bir
araya getirebilmek ve sosyalleşme fırsatı yaratmak
için “Roche Sinema Etkinliği”, “Happy Hour” ve
“Yılbaşı Partisi” gibi şirket aktiviteleri düzenlemiştir.
Bu etkinlikler aynı şekilde Ankara ve İzmir
Bölge’deki çalışanlar için organize edilmiştir.

Yıl boyunca önemli haberler ofis içine yerleştirilen
çanın çalınmasıyla eğlenceli bir şekilde çalışanlara
duyurulmuş, böylece herkesin bir araya geldiği
duyurularda beraberlik hissi canlandırılmıştır.
Hastalıklar ile ilgili farkındalık günleri kapsamında,
ofis içinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Merkez
ofis ve saha çalışanları, Yılbaşı Partisi gibi şirket dışı
organizasyonlarda bir araya gelme fırsatı bulmuştur.
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Tüm Roche çalışanlarını sağlıklı yaşam konusunda
bilinçlendirmek üzere düzenlenen “İyi Yaşam Haftası”na
(Live Well Week) Roche İlaç ve Roche Diagnostik çeşitli
aktiviteler ile katılmaktadır.

Roche İlaç Etkinlikleri
23-24 Eylül tarihlerinde Maltepe etkinlik
alanında düzenlenen Dragon Festivali ile açılışı
gerçekleştirilen “İyi Yaşam Haftası”nda organizasyon
için özel olarak kurulan 17 kişilik Roche İlaç Kürek
Takımı, 64 kurumsal firma ile yarışmış, onları
desteklemeye gelen çalışma arkadaşları ve aileleri ile
eğlenceli bir hafta sonu geçirme fırsatı bulmuştur.

Roche’ta Sağlıklı Yaşam Haftası
Roche, dünya genelindeki tüm çalışanlarını sağlıklı
yaşam konusunda bilinçlendirerek iyi yaşam kültürü
geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla “İyi Yaşam
Haftası” (Live Well Week) düzenlemektedir.
Program, dört ana temadan oluşmaktadır:
• Sağlıklı Yaşam (Healthy Lifestyle),
• Önleyici Uygulamalar (Prevention Practice),
• Duygusal Sağlık (Emotional Wellbeing),
• İyilik Kaynakları (Wellbeing Resources).
Çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanan “İyi
Yaşam Haftası”, 26-30 Eylül tarihleri arasında
5’inci kez Roche İlaç ve Roche Diagnostik’te çeşitli
etkinliklerle kutlanmıştır.
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Roche İlaç “İyi Yaşam Haftası” etkinliklerinin
devamında duygusal sağlık kapsamında aroma
terapi, Avita-yüz yüze psikolojik danışmanlık,
olumlamanın gücü, terrarium atölyesi, yüksek
ip parkurunda yürüme aktivitesi, yağlı boya
resim çalışması, ritim atölyesi etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir. Önleyici uygulamalar
olarak, göz muayenesi, kas yağ ölçümü ve grip
aşısı yapılmıştır. Sağlıklı yaşam kapsamında ise
sağlıklı yaşam için günde 10.000 adım yarışması,
aikido, yoga, smoothies/sağlıklı krakerler, crossfit
antrenmanı, marma masajı gibi etkinlikler
düzenlenmiştir. İyilik kaynakları kapsamında ise,
kan bağışı ve kök hücre bağışı, hayallerini hedeflere
dönüştürme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
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“İyi Yaşam Haftası” boyunca düzenlenen tüm etkinlikler,
Roche çalışanları için mükemmel bir iş ortamı sağlama
hedefini desteklemektedir.

Roche Diagnostik Etkinlikleri
Roche Diagnostik, “İyi Yaşam Haftası”nı yıl boyunca
farklı aktiviteler düzenleyerek kutlamıştır. “Sare
Elçin ile Nefes” konu başlıklı seminerde çalışanlar
doğru nefesin hayatlarına olan olumlu etkisini
öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulmuştur.
Duygusal sağlık temasında merkez ofis ve bölge
çalışanları yemek atölyelerinde sağlıklı yemekler
pişirerek keyifli dakikalar geçirmiştir. Bunun yanı
sıra, bölgelerde ve merkez ofiste hafta boyunca
sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler dağıtılmıştır.
Merkez ofiste kas-yağ ölçümüne katılan çalışanlar
arasından beden kitle endeksi, kas-yağ oranı, yaş
ve var olan hastalıklar göz önünde bulundurularak
seçilen 22 kişiye Diyetisyen Canan Aksoy tarafından
üç aylık diyetisyen hizmeti verilmiştir.
39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda yarışmak
için iyi yaşam kapsamında oluşturulan koşu
takımı, düzenli aralıklarla antrenmanlarını
gerçekleştirmiştir.

Hafta boyunca yapılan adım sayma yarışmasında
merkez ofis ve bölgelerden en çok adım atan
çalışanlara ödüller verilmiştir.
Roche Diagnostik, çalışmak için mükemmel bir yer
olmasını destekleyen ve çalışanlarının sağlığına
katkı sağlayan bu etkinlikleri 2018 yılında da devam
ettirmeyi hedeflemektedir.

“İyi Yaşam Haftası”nda sosyal sorumluluk
kapsamında Kızılay ile gerçekleştirilen Türk Kızılay
kök hücre ve kan bağışı organizasyonuna Ankara
bölge çalışanları da katılmıştır.
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Sağlığa Katkımız
Roche’un amacı, ihtiyacı olan herkesin sağlık
hizmetlerine erişimini hızlı ve güvenli bir
şekilde sağlayarak hastaların hayatlarında
fark yaratmaktır.
98
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Sağlık Hizmetlerine Erişim
Roche İlaç Faaliyetleri
Roche Diagnostik Faaliyetleri

Hasta yolculuğuna katkı
sağlayan çalışmalar…
Roche İlaç

Klinik çalışmalara 2017 yılında
alınan hasta sayısında bir önceki
yıla kıyasla %88 artış
İlaç ve tedaviye erken erişim
programlarıyla hasta desteği

Roche Diagnostik

Türkiye’de ilk patoloji
laboratuvar entegrasyonu projesi
Sağlık Kuruluşlarına
Süreç Danışmanlığı

Sağlığa Katkımız

Sağlık Hizmetlerine Erişim
Tıp bilimindeki çığır açan ilerlemeler, onlara ihtiyaç
duyan insanlara ulaştıklarında anlam kazanmaktadır.
Roche bu sebeple, ilaçlarına ve tanısal testlerine ihtiyaç
duyan her hastaya ulaşmayı hedeflemektedir.

Roche, nerede yaşadığı fark etmeksizin, tanısal
testlere ve ilaçlara ihtiyaç duyan herkese
ulaşabilmek, engelleri ortadan kaldırmak ve
hastaların tedavi süreçlerinin her adımını
iyileştirmek için çalışmaktadır.
Sağlık hizmetlerine erişim, her soruna tek çözüm
yaklaşımının işlevsel olmadığı çok boyutlu bir
sorundur. Kanser gibi, tedavisi zor alanlarda ürünler
geliştirmek ve bu süreçleri başarıyla yürütmek
için genellikle gelişmiş teşhis, uzmanlık eğitimi ve
uygun hastane altyapısı gerekmektedir. Bu yoldaki
engeller ülkelere göre farklılık göstermektedir.
Roche, yerel olarak şekillendirilmiş uygun
çözümlere odaklanmaktadır. Çünkü erişim konusu,
sağlık sistemlerinin işleme biçimi ile çok derinden
bağlantılıdır. Bu karmaşık erişim zorluğu konusu
dört ana alana odaklanarak ele alınmaktadır:
farkındalık, tanı, sağlık hizmetleri kapasitesi ve
finansal destek.
Bu dört faktörü doğru bir şekilde ele almak için,
insanların ilaçlara ve tanı yöntemlerine erişememe
sebeplerinin arkasındaki köklü nedenlerin
derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. Bu
amaçla, Roche, erişim planlama çerçevesini ülke
bazında sistematik bir şekilde uygulayarak, iş
stratejisine yerleştirilen kapsamlı erişim planları
oluşturmaktadır. Bugüne kadar, 70’ten fazla ülkede
söz konusu kapsamlı planlar uygulanmıştır.
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Fark Yaratmak İçin Güçlerimizi
Birleştiriyoruz
Roche, önde gelen 20’den fazla biyofarmasötik
şirketi ile Dünya Bankası ve Uluslararası Kanser
Kontrol Birliği’ni (UICC) bir araya getiren bir
girişimde aktif bir rol oynamaktadır. 2017 yılında
oluşturulan “Erişimi Hızlandırma Girişimi”; kanser
türleri, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum
yolu hastalıkları ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan
hastalıkların tedavilerine erişimi iyileştirmeye
odaklanmaktadır. Bunu yaparken bulaşıcı olmayan
hastalık kaynaklı ölümleri 2030 yılına kadar üçte bir
oranında azaltmak için BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne uygun davranmaktadır.
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Farkındalık

Sağlık Hizmetleri Kapasitesi

Başarılı bir tedavi, hastalığın belirtilerini anlamak ve
ilgili sağlık uzmanına danışmak ile başlamaktadır.
Farkındalık eksikliği, hastaların hizmete erişimini
de engelleyebilir. Roche, farkındalık kampanyaları
yürütmekte ve bunu geliştirmek için dünya çapında
güçlü ortaklıklar kurmaktadır.

Sağlık hizmetleri yetersizliği ve eğitimli sağlık
uzmanları eksikliği gibi sağlık hizmeti altyapısının
sınırlı olması, çoğu zaman dünyanın bazı yoksul
ülkelerinde modern ilaçlara ve tanı yöntemlerine
erişimde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu
engelleri aşmak için Roche, yerel imkânlarla kalıcı
gelişmeler sağlamayı amaçlayan bir dizi program
oluşturmuştur. Bunlar; klinik ve laboratuvarların
kurulması için sağlık uzmanları ve ruhsatlandırma
personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesinin
yanı sıra yerel üretim imkânlarının ve tedarik
zincirlerinin güçlendirilmesini kapsamaktadır.

Tanı
Tanı kritik ve karmaşık bir konudur ve ilgili testler
için uzman laboratuvar teknisyenleri veya donanımlı
tesisler gerekmektedir. Bu nedenle, pek çok kişi
tarafından erişimi mümkün olmamaktadır. Tanının
düzgün bir şekilde yapılması, doğru tedaviyi
belirlemenin tek yoludur. Erken ve doğru tanı bir
hastanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde
artırmaktadır. Örneğin, meme kanserinde hastaların
%98,8’i erken tanı konulduğunda beş yıl hayatta
kalırken, ileri evrelerde bu oran yalnızca %26,3’tür1.
Modern tanı ve tedavi sonucunda 1989-2015 yılları
arasında ABD’de meme kanseri yüzünden hayatını
kaybedenlerin ölüm oranı %39 oranında azalmıştır 2.

1
2

Finansal Destek
Roche, finansal destek kapsamında çeşitli
fiyatlandırma çözümleri geliştirmiştir; bunların
arasında, ilaçların farklı endikasyonlarının
getirdiği değere göre fiyatlandırmasını sağlayan
kişiselleştirilmiş geri ödeme modelleri ve ülkelerin
ekonomik durumlarına göre ayarlanan uluslararası
farklı fiyatlandırma sistemleri bulunmaktadır.
Roche’un, kamu kapsamının yeterli olamayan
ülkelerde özel sağlık sigorta şirketleri ile yaptığı
iş birlikleri bu alandaki çalışmalarının bir
göstergesidir.

National Cancer Insitute, https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html).
DeSantis C E et al. Breast cancer statistics. 2017. A Cancer Journal for Clinicians. DOI:10.3322/caac.21412.2017.)
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Roche İlaç Faaliyetleri
Roche İlaç, hastalara daha etkili ve güvenli yeni tedaviler
sunabilmek için, 2017 yılında klinik çalışmalara, bir
önceki yıla kıyasla %88 daha fazla hasta alımı yapmıştır.

Roche Global’in sağlık hizmetlerine erişim stratejisi
kapsamında, Roche İlaç’ın temel amacı yenilikçi
ilaçların hastalara erişimini en kısa sürede ve güvenli
bir şekilde sağlayarak, onların hayatlarında fark
yaratmaktır. Bu doğrultuda Şirket’in çalışmalarına
ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.

Klinik Çalışmalar
Klinik çalışmalar, gönüllülerle yapılan ve belli
bir sağlık sorunu hakkında önceden belirlenmiş,
cevabı bilinmeyen bir soruyu aydınlatmaya yönelik
bilimsel araştırmalardır. Dikkatle planlanmış klinik
araştırmalar, insanlardaki hastalıklara karşı yeni
tedavi yöntemleri geliştirilmesi açısından en güvenli
ve hızlı yöntemlerdir.
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Roche İlaç’ın Klinik Operasyonlar Bölümü’nün
ana amacı, tüm klinik çalışmalarda çalışmaya
katılan gönüllülerin refahının, güvenliğinin ve
haklarının korunarak hastalara etkili ve güvenli
yeni tedaviler sunabilmektir. Bu amaç kapsamında,
doğru ve güvenilir veri elde etmek için Sağlık
Bakanlığı tarafından, uluslararası standartlara
uygun olarak oluşturulmuş yasa, yönetmelik ve
kılavuzlara ve Roche’un global ve lokal talimatlarına
uygun biçimde araştırmaların sürdürülmesi
sağlanmaktadır.
Klinik öncesi araştırmalarda etkili ve geliştirmeye
uygun bulunan ve toksisitesinin düşük olması
nedeniyle güvenilir görünen maddelerle yapılan
çalışmalara gönüllüler dahil edilmektedir. Klinik
araştırmalarda genel amaç, yeni bir tedavi veya
mevcut tedavinin geliştirilmesi için oluşturulmuş
maddelerin güvenlilik ve etkililik profillerinin
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en güvenilir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.
Bu çalışmalar aynı zamanda hastaların tedaviye
erişimini artıracak olanaklar sunmaktadır.

romatolojisi alanlarındaki çalışmalar ve Roche’un
Türkiye’deki ilk hemofili çalışması da 2017 yılı
içinde yürütülmüştür.

2017 yılı içinde devam eden veya planlama
aşamasında olan 74 çalışma, 396 çalışma merkezini
kapsamaktadır. 2017 yılında ise bu klinik
çalışmalara 187 yeni hasta alınmıştır*. Roche İlaç
Ülke Klinik Operasyonlar’ın yürüttüğü yerel ve
global klinik çalışmalara dahil edilmiş toplam hasta
sayısı 2017 yıl sonu itibarıyla 1.163’e ulaşmış, böylece
bir önceki yıla kıyasla hasta alımı sayısında %88
artış yaşanmıştır.

2017 yılında çalışmayı başlatmak için gereken
onayları alma süresi, 2016 yılına kıyasla %56
azaltılmıştır. Türkiye Ülke Klinik Operasyonları,
ilk olarak bir Roche çalışmasında, çalışmadaki tüm
ülkeler içinde ilk Sağlık Bakanlığı onayını ve ilk
hastayı alan ülke olmuştur.

Onkoloji ve hematoloji çalışmalarının yanı sıra
göğüs hastalıkları, nöroloji, göz hastalıkları, çocuk

Onkoloji kayıt çalışması (Onco-registry) sonuçları,
15-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Japonya’da
düzenlenen 18. IASCL Akciğer Kanseri Dünya
Konferansı’nda sunulmuştur.

* İnsani amaçlı ilaca erken erişim programlarına dahil edilen merkezler ve hastalar, bu sayılara dahil edilmemiştir.
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Roche İlaç, ilaç ve tedaviye erken erişim programları
aracılığıyla hastaların tedavi süreçlerine önemli oranda
değer katmaktadır.

İlaca Erken Erişim Programları
Roche İlaç, 2017 yılı boyunca lokal yönetmelik ve
kılavuzlara uygun şekilde yürüttüğü çeşitli erken
erişim programları yoluyla Türkiye’nin tüm coğrafi
bölgelerinden hastalara tedavi desteği sağlamıştır.
Bu kapsamda erken erişim programlarına;
• Metastatik üretyal mesane kanseri tedavisinde 78
hastaneden 168 metastatik 2. basamak hastası,
• Metastatik melanom tedavisinde 63 hastaneden
177 BRAF-pozitif metastatik melanom (deri
kanseri) hastası,
• ALK-metastatik KHDAK tedavisinde diğer
tedavi seçeneklerini tüketmiş, 22 hastaneden
31 ALK-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri
hastaları
dahil edilmiştir.

Sağlık Hizmetlerinin Altyapısını
Güçlendirme
Roche Klinik Çalışmalar Okulu
2006 yılından bu yana devam eden ve klinik çalışma
altyapısını iyileştirmede temel yapı taşı olan Roche
Klinik Çalışmalar Okulu programı, son 11 yılda 33
oturum olarak gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 1.400
araştırmacıya ulaşmıştır. Klinik araştırmalarda elde
edilen veri kalitesini, iyi eğitilmiş araştırmacıların
sayısını ve Türkiye’deki klinik araştırma sayısını
artırmada başarılı olmuştur.
2017 yılının Eylül ve Kasım aylarında iki oturum
halinde düzenlenen Roche Klinik Çalışmalar
Okulu’na katılım, 11 yıllık geçmişinin en yüksek
sayısına ulaşmıştır.
Ruhsatlandırma
İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı
geliştirilen yenilikçi ürünlerini hastaların erişimine
en kısa sürede ve güvenli olarak sunabilmek hedefine
ulaşmak için Roche İlaç Pazar Erişim ve Kamu
İlişkileri Bölümü; Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu,
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumları
ile sürekli iletişim halinde çalışmaktadır.
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Bu kapsamda Pazar Erişim ve Kamu İlişkileri
Bölümü, Roche’un küresel operasyonlarına paralel
olarak Türkiye’deki ruhsatlandırma sürecini
yönetmektedir.
Ruhsatlandırma sürecinin başlaması için öncelikle
GMP (Good Manufacturing Practices) - İyi Üretim
Uygulamaları denetim başvurusu yapılmakta ve
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş
müfettişler tarafından üretimin yapıldığı tesisin
denetimi gerçekleştirilmektedir.
2017 yıl sonu itibarıyla mevcut ruhsat sayısı
65 olan Roche İlaç’ın kalite yönetim sistemi,
Roche’un küresel yapılanması tarafından
düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimleri
başarıyla tamamlayan Şirket, paydaş güvenini de
pekiştirmektedir.
Fiyatlandırma ve Geri Ödeme
2017 yıl ortasında güncellenen ve yayımlanan
ilgili fiyatlandırma mevzuatı çerçevesinde Sağlık
Bakanlığı, ilaçların azami fiyatlarını belirlemektedir.
Türkiye’de ilaç fiyatlarının belirlenmesinde
dünyadaki birçok ülke gibi referans fiyatlandırma
sistemi kullanılmaktadır.
Roche İlaç, ilgili mevzuata uygun olarak fiyat
başvurularını yılda iki kez Sağlık Bakanlığı’na
yapmakta (yılda bir kez referans fiyatlandırma
ve bir kez fiyat artış başvuruları olacak şekilde)
ve Bakanlık tarafından belirlenen geçerlilik
tarihinden itibaren (her yıl sonu) onaylı fiyatlarını
uygulamaktadır.

Roche İlaç ürünlerinin güncel fiyatları, Sağlık
Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayımlanmaktadır.
Roche İlaç, ihtiyacı olan hastaların en kısa zamanda
Roche ürünlerine geri ödemeli olarak erişebilmesi
için çalışmalarını etkin bir biçimde sürdürmektedir.
Pazar Erişim ve Kamu İlişkileri Bölümü, yenilikçi
ilaçların tedaviye kattığı faydaları ve karşılanmayan
medikal ihtiyaçları yerine getirdiğini ortaya
koymakta, tedavi maliyeti, bütçe etkisi ve maliyet
etkililik değerlendirmesi gerçekleştirmektedir.
Böylece, devletin sağlık harcamaları bütçesine ek
maliyet yükü getirmeyecek şekilde, Roche ürünleri
geri ödeme sürecine alınmaktadır.
Roche İlaç, 2016 yılından bu yana HER2 pozitif
meme kanserinde iki yeni molekülü ve idiopatik
pulmoner fibrozis, malin melanom, bazal hücreli
cilt kanseri endikasyonlarındaki ürünleri için
geri ödeme onayları almış, SGK Sağlık Uygulama
Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Resmi Gazete’de
yayımlamıştır.
2014 yılında, geri ödeme mevzuatında değişiklikler
yapılmasının önünü açacak alternatif geri ödeme
modelleriyle ilgili kanun TBMM tarafından kabul
edilmiştir. Roche İlaç, bu tarihten itibaren alternatif
geri ödeme modelleri üzerinde çalışmaya başlamış,
yenilikçi moleküller için bu modeller doğrultusunda
hızlı geri ödeme almıştır.
Gelecekte daha fazla sayıda hastanın, ihtiyacı olan
yenilikçi ve kişiye özel tedaviye en kısa zamanda
alternatif geri ödeme modelleriyle erişebilmesi
beklenmektedir.

Referans ülkelerdeki fiyatlar sürekli izlenerek
değişiklikler kontrol edilmektedir. Referans
ülkelerdeki fiyat değişikliklerine bağlı güncellemeler
de yine yılda bir kez mevzuata uygun olarak
yapılmakta ve Bakanlık onayı sonrası geçerlilik
kazanmaktadır.
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Roche İlaç, küresel kalite standartları ile tüm sağlık
profesyonellerinin güvenini kazanmak için çalışmaktadır.

Kalite Yönetimi ve Hasta
Güvenliği
Kalite Yönetimi
Roche İlaç Kalite Yönetimi, güçlü altyapısı ile,
hasta, eczacı, doktor, hemşire, hastane, ecza
deposu, tam mamul sözleşmeli depo ve Sağlık
Bakanlığı tarafından iletilen her bir ürün şikayetini
Roche’un global standartları doğrultusunda
değerlendirmektedir.
Tedavisi zor hastalıklara çözüm üretmek amacıyla
dünyanın en geniş Ar-Ge çalışmalarını yürüten
Roche, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak
ilaçlarını güvenli bir şekilde hastalara ulaştırmak
amacıyla çalışmalarını sürdürmekte, hasta
güvenliğini en öncelikli konu olarak görmektedir.
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Roche, hastaları, potansiyel bir ürün şikayeti söz
konusu olması halinde hemen doktorlarını ya da
eczacılarını haberdar etmeye teşvik etmektedir.
Şirket’in tüm ilaçları, iş ortağı ecza depoları
kanalı ile güvenli dağıtım ağı içerisinde eczanelere
ulaştırılmaktadır. Sahte ilaç riskine karşı; eczane ve
hastanelere, güvenli dağıtım ağı içerisinden ürün
temin ederek satış yapmaları tavsiye edilmektedir.
Ürün Tedarik Zinciri
Roche’un çeşitli ülkelerdeki fabrikalarında üretilen
ilaçlar, öngörülen satış tahminleri ve bu doğrultuda
açılan tedarik siparişlerine bağlı olarak ısı takipli
araçlar ile Türkiye’ye gönderilmekte, bitmiş ürün
olarak Sağlık Bakanlığı izni ile ithal edilmektedir.
İthalat sonrası ürünler uygun saklama koşullarında
Roche İlaç Tam Mamul Deposu’nda saklanmaktadır.

İlaçta sahteciliğin önüne geçebilmek için, üretim
ve satış aşamalarında alınabilecek tüm önlemleri
hayata geçirmeye odaklanan Roche İlaç, her
ilaca bir seri numarası verilmesini ve ilacın yasal
tedarik zincirindeki yaşam döngüsü boyunca
takip edilebilmesini sağlayan Karekod projesini ilk
uygulayan firmalardan biri olmuştur.

Türkiye’deki İlaç Takip Sistemi Uygulaması’na
uyumlu olarak tüm kutular karekodlanmaktadır.
Ürünlerin bir kısmı yurt dışından karekodlu olarak
gelmekte, bir kısmı ise Tam Mamul Deposu’nda
karekodlanmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde baskılı
kutularda gelen bazı ürünlere Türkçe kullanma
talimatı ve kutu üstü etiket uygulaması Roche İlaç
Tam Mamul Deposu’nda yapılmaktadır.

Karekod’un yanı sıra “emniyet bandı” adı verilen ve
ilaç kutusunun ilk defa hasta tarafından açıldığını
garanti eden etiket sistemi sayesinde de yine sahte
ilaçla mücadelede önemli bir adım atmıştır.

Kalite Yönetimi tarafından bitmiş ürünlerin Roche
spesifikasyonlarına ve prosedürlerine uygunluğu
kontrol edilerek, nihai satış onayı verilmekte ve
onaylanan ürünler satışa hazır hale gelmektedir.
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Roche İlaç, “İyi Dağıtım Uygulamaları” (GDP)
çerçevesinde soğuk zincir dağıtımı konusunda
kaliteyi ve takip edilebilirliği artırmak; zehirli
atık oluşumunu azaltarak çevreyi korumak; kolay
ve hızlı ambalajlama sayesinde hastanın ilaca
erişiminde zaman tasarrufu ve ambalaj malzemesi
kullanımında maddi tasarruf sağlamak amacıyla
Mayıs 2014 tarihinden itibaren soğuk zincir
(2-8 oC) ürünlerini ve Nisan 2017 tarihinden
itibaren oda sıcaklığında (2-25 oC) saklanan hassas
ürünleri ısı takibi yapılan araçlar ile İstanbul
içindeki müşterilere sevk etmeye başlamıştır.
İstanbul dışındaki müşterilere kargo ile gönderilen
soğuk zincir ve oda sıcaklığında (2-25 oC) saklanan
hassas ürünlerin sevkiyatında valide edilmiş taşıma
ambalajları kullanılmaktadır.
Hasta Güvenliği
Ürün Güvenliliği (Farmakovijilans)
Ürün güvenliliği (Farmakovijilans), ürünün
kullanım ömrü boyunca devam eden güvenlik
bilgilerinin tanımlanması, saptanması ve
değerlendirilmesi çalışmasıdır. Roche İlaç’ın
yenilikçi yaklaşımı ve hedefe yönelik tedavileri ile
birlikte, ürün güvenliliği gittikçe artan bir önem
kazanmaktadır.
Hastaları korumak, sağlık mesleği mensuplarını
bilgilendirmek, bu alanda yayınlanmış
yönetmeliklerle ve Roche Global’in talimatlarınla
uyumlu olmak, lokal ürün güvenliliği biriminin
başlıca amaçlarındandır.
Ürün Güvenliliği birimine tüm sağlık
çalışanlarından, Roche İlaç çalışanlarından ve
literatür taramalarından spontan olarak yan etki
bildirimi gelebilmektedir. Buna ek olarak girişimsel
olmayan programlar, klinik çalışmalar ve yan etki
bildirimi gelebilecek tüm kaynaklar yakından
takip edilerek ürün güvenliliğini ilgilendirebilecek

tüm detaylar incelenmektedir. Tüm yan etkiler
global bir veri tabanında toplanmakta ve yetkili
sağlık profesyonelleri tarafından ilacın risk yarar
oranı incelenmektedir. İlgili raporlar Sağlık
Bakanlığı’na ve oradan da Dünya Sağlık Örgütü’ne
bildirilmektedir. Tüm ilaçlar belli sayıda hastada yan
etkiye yol açabilmektedir.
Roche’un amacı, hastayı odağında tutmak ve ilacın
faydasının riskine göre fazla olduğundan emin
olmaktır. Lokal Farmakovijilans Birimi globalde
yürüyen faaliyetlerle paralel olarak çalışmaktadır.
Kullanılan farmakovijilans sistemleri Sağlık
Bakanlığı ve Roche tarafından düzenli olarak
denetlenmektedir. Yan etkileri uygun şekilde ve
eksiksiz olarak bildirmek firma şeffaflığının en
önemli göstergelerinden biridir.
Roche İlaç Lokal Ürün Güvenliliği Birimi, firma
itibarını Bakanlık nezdinde ve hasta gözünde
güçlendiren önemli bir unsur haline gelmiş ve hasta
odağını ve kaliteyi ön plana çıkararak çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Roche İlaç, hasta ve sektör dernekleriyle kurmuş olduğu
güçlü bağlar sayesinde farkındalık ve bilinçlendirme
çalışmalarında önemli ilerlemeler katetmiştir.

Hasta Dernekleri ile Farkındalık
Çalışmaları
Hastaların sorunlarını dinlemek, çözüm üretebilmek
ve hatta gelecekteki ihtiyaçlarını önceden
görebilmek, Roche İlaç’ın temel amaçlarından
birisidir. Bu kapsamda, hasta dernekleri önemli bir
aracı rol oynamaktadır.
Şirket, hasta derneklerinin hastalıkla ilgili toplumu
bilinçlendirme çalışmalarını, bilgilendirme ve eğitim
toplantılarını ve hasta hakları alanında yürüttükleri
faaliyetleri desteklemektedir.
Farkındalık Yaratma ve Bilinçlendirme
Faaliyetleri
Roche İlaç, çalıştığı alanlarda erken tanı ve tarama
bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak için,
farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye
önem vermektedir.
Sivil Toplum Destek Programı (STDP)
Roche, 2015 yılından bu yana Sosyal İnovasyon
Merkezi ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarının
(STK) kapasitesini güçlendirmek ve
sürdürülebilirliklerini sağlamak amacı ile hasta ve
hasta yakınlarına yönelik kurulmuş çeşitli STK’ların
yer aldığı bir Sivil Toplum Destek Programı
(STDP) uygulamaktadır. Program çerçevesinde,
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STK’ların stratejik yönetim ve kurumsal süreçlerini
ve uygulama kapasitelerini güçlendirmek ve süreç
yönetimlerini desteklemek ve geliştirmek amacı
ile ilgili derneklere yönelik eğitimler, çalıştaylar ve
seminerler gerçekleştirilmektedir.
Meme Kanseri Hasta Dernekleri Forumu
Bu proje kapsamında meme kanseri alanında
çalışan 12 dernek bir araya getirilmiş, meme kanseri
tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemi ve
tedavi alanındaki gelişmeler konusunda dernekler
bilgilendirilmiştir.
Yurt dışında meme kanseri alanında
gerçekleştirilmiş başarılı savunuculuk faaliyetleri
dernekler ile paylaşılmış, Türkiye’de bu tür
faaliyetleri nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili
örnekler sunulmuştur. Hasta derneklerinin
Türkiye’de meme kanseri alanındaki karşılanmamış
ihtiyaçları beraber belirlemeleri ve teşhis-tedavi
sürecinin iyileştirilmesinde yer alabilecekleri
rolleri tespit etmeleri için atölye çalışması
yapılmıştır. Böylece derneklere meme kanseri
alanında Türkiye’de yaşanılan veya yaşanması
olası sorunların çözüm önerilerini birlikte
araştırabilecekleri bir platform sunulmuştur.
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Roche İlaç, hasta derneklerinin halk bilinçlendirme
faaliyetlerini koşulsuz destekleyerek hasta ve
hasta yakınlarının hayatlarında fark yaratmayı
hedeflemektedir.

Hasta Dernekleri Günü
Roche İlaç, Hasta Dernekleri Günü aracılığıyla hasta
ve hasta derneklerinin ihtiyaçlarının daha net bir
şekilde anlaşılmasını ve Roche ile hasta derneklerini
ortak bir paydada buluşturmayı hedeflemiştir.
Toplam 17 derneğin katılımıyla Onkoloji ve
Uzmanlık Ürünleri hastalık alanları için iki farklı
günde toplantılar yapılmıştır.
Pembe Festival
Roche İlaç, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) ile
8-9 Ekim 2017 tarihlerinde hastalıkla mücadele eden
hasta, hasta yakınları, hekim ve STK’ların bir araya
geldiği Pembe Festival’in ana sponsoru olmuştur.
Festival kapsamında bilgilendirme toplantıları ve
renkli etkinlikler gerçekleşmiştir.

“Teşekkürler Doktorum” Projesi
Kanser Savaşçıları Derneği’nin Roche İlaç’ın
katkılarıyla hayata geçirdiği “Teşekkürler
Doktorum” projesi, kanserle mücadele eden hasta
ve hasta yakınlarının, onları tedavi sürecinde
yalnız bırakmayan doktorlarına teşekkürlerini
iletmeleri için hazırlanmıştır. MEMEDER’in de
iletişim desteği verdiği proje, doktorlar ve hastaları
arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Doktorlara duyulan minnet duygusunun altını bir
kez daha çizen projede, hasta ve hasta yakınları,
doktorlarına teşekkürlerini tesekkurlerdoktorum.
com üzerinden göndererek, onlara olan güvenlerini
bir kez daha ifade etmektedirler.
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Roche Diagnostik Faaliyetleri
Roche Diagnostik, alanındaki çalışmalarıyla tıp alanına
değer katarak sağlığı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ruhsatlandırma
Yeni Tıbbi Cihaz ve in Vitro Tıbbi Tanı Cihazları
Yönetmelik Çalışması
Türkiye, AB Üyesi ülkelerde olduğu gibi tıbbi
cihazlarla ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde
tıbbi cihazların ülke sınırları içerisindeki
güvenliğini ve pazarlamasını kontrol etmektedir. Bu
yönetmelikler kontrolleri standart hale getirmenin
yanı sıra, üreticilerin farklı kurallar setine
uymasının önüne geçmektedir. Bu sayede alıcı ve
kullanıcılar, Türkiye’de veya Avrupa Birliği’ne bağlı
herhangi bir ülkede üretilen cihazların, performans
ve güvenlikle ilgili genel standartlara uyduklarından
emin olmaktadır.
Avrupa Birliği’nde 5 Mayıs 2017 tarihinde Tıbbi
Cihaz Regülasyonu ve Vücut Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Regülasyonu
yayınlanmıştır. Regülasyonlar doğrultusunda,
Roche Diagnostik’in de üyesi olduğu Araştırmacı
Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED)
üyesi firmaların iş birliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı
desteğiyle ulusal tıbbi cihaz mevzuatının
yayınlanması hedeflenmektedir.
Türkiye’de ilk patoloji laboratuvar
entegrasyonu projesi
Roche Diagnostik, Türkiye’de ilk kez Patoloji Hizmet
Alım Laboratuvar Entegrasyon Projesi’ni hayata
geçirerek tüm patoloji laboratuvar süreçlerinin
görünür olmasını ve dijital ortamda takip edilmesini
sağlamıştır. Bu proje sayesinde, hastadan alınan bir
örneğin hangi aşamada olduğunu, hangi teknisyen
ve/veya doktor tarafından ne tür bir işlemden
geçtiğini gösteren dijital bir platform kurulmuştur.
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Bu uygulama ile aynı zamanda doku kayıplarının
veya süreçte yaşanabilecek hatalı işlemlerin önüne
geçilmektedir. Patoloji laboratuvarlarına önemli
oranda katma değer sağlayan ve hasta sonuç
güvenliğini ön plana çıkaran bu projeye mümkün
olduğu kadar çok sağlık kuruluşunun dahil edilmesi
planlanmaktadır.
Sağlık Kuruluşlarına Süreç Danışmanlığı
Sağlık sektöründe sürekli gelişimi hedefleyen Roche
Diagnostik, sağlık kuruluşlarına yönelik vermiş
olduğu süreç danışmanlığı hizmeti ile laboratuvar
süreçlerinin kalite, verimlilik ve üretkenlik
açısından iyileştirilmesi için bir yol haritası
sunmaktadır.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi
ABD’de Unique Device Identifier (UDI) hayata
geçirilmesine paralel olarak ülkemizde de bu
gelişmeler ışığında Ürün Takip Sistemi (ÜTS)
projesinin ilk adımları atılmıştır. Haziran 2017
tarihinde hayata geçirilen proje ile Türkiye’de
üretilen/ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve
kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp
kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibinin
sağlanması, son kullanıcıya kadar ürünün izlenmesi
hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, ÜTS projesi ile;
• Tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünlerinin kayıt altına
alınması,
• Kayıt altına alınması,
• Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına
katkıda bulunulması,
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• Denetimlerinin sağlıklı, etkin bir şekilde
yürütülmesi ve aynı zamanda,
• Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan
ve kullanımdan kaldırılması için güvenli ürüne
erişim, etkin denetim, sağlık politikalarının
belirlenmesi,
• Kayıt dışı ekonomi ile mücadele konularında
büyük kazanımlar sağlanması
öngörülmektedir.

Kalite Yönetimi ve Hasta
Güvenliği
Roche Diagnostik, üstün kalite standartlarındaki
şikayet yönetim yaklaşımı ile hasta güvenliğini ön
planda tutmaktadır.
Bölüm Kalite Standartı’nda (DS01) şikayet
yönetiminin açıklanmasının yanı sıra bu standart,
ülkeler tarafından da bağlayıcı niteliktedir.
Müşterilerden alınan her türlü şikayet, doğru
yapılandırılmış ve tutarlı bir müşteri şikayeti
yönetimi anlayışı ile müşteri memnuniyetini
artırmakla birlikte, ürünlerin iyileştirilmesini
katkıda bulunmakta ve orta ile uzun vadede iş
süreçlerini desteklemektedir. Şirket bünyesinde
şikayet yönetiminin gerçekleştirilmemesi,
düzenlemelerin açık bir ihlali konumundadır ve iş
süreçlerini etkileyecek ciddi düzenleyici eylemlere
neden olmaktadır.
Roche Diagnostik’te hem global hem de lokal bazda
regülasyonlara tam uyum bir zorunluluktur. Bu
regülasyonlar global düzeyde Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi (FDA); Tıbbi Cihaz Raporlama, AB; Vijilans
Sistemi ve Med.Tech, Türkiye’de; Tıbbi Cihaz Uyarı
Sistemi ve Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri
Derneği’dir (ARTED).
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve AB’nin
yetkili kurumları, sağlık şirketlerinin global şikayet
yönetimini ve raporlama prosedürlerini sürekli
olarak izlemektedir.
Diğer ülkeler ile iş alanı, iş birimi ve global
fonksiyonlar arasındaki şikayet iletişiminin
sağlanması önemli rol oynamaktadır ve bu
amaçla müşteriden gelen şikayetlerin doğru
sınıflandırılabilmesi için web tabanlı yazılımlar

kullanılmaktadır. Gelebilecek şikayetler ile ilgili tüm
çalışanlara ülkedeki Kalite Temsilcisi (Local Safety
Officer) tarafından eğitimler verilmektedir.
Türkiye’de potansiyel olarak hasta ve ürün
güvenliği açısından önemli sonuçlar doğurmuş ya
da doğurabilecek şikayetler, hem globale hem de
lokaldeki otoritelere Medikal Kalite Güvence ve
Ruhsatlandırma birimi tarafından bildirilmektedir.
Şikayetlerle ilgili alınan tüm koruyucu ve önleyici
faaliyetler de ayrıca bu birime raporlanmaktadır.
Ürün Tedarik Zinciri
Roche Diagnostik’in ürün portföyünde olan
reaktifler, cihazlar ve yedek parçalar, satış
hedeflerine uygun olarak planlanmaktadır. Ürün
takip sistemi ile takip edilen ürünlerin hepsinin
kaydının tamamlanması akabinde ilgili sipariş
verilmektedir. Diagnostik ürünleri Roche’un
çeşitli ülkelerdeki fabrikalarında üretilerek Sağlık
Bakanlığı izni ile ithal edilmektedir. İthalat
sonrasında, gelen ürünlerin uygun sıcaklıkta
olup olmadığının takibi yapılmaktadır. Herhangi
bir ısı sapması olduğunda ürünler depoda
karantinaya ayrılmakta ve bu durum gerekli
yerlere raporlanmaktadır. Gelen rapora göre gerekli
aksiyonlar alınmakta; ürünler, uygun saklama
koşullarında Roche Diagnostik’in anlaşmalı olduğu
depoda saklanmaktadır. Bazı ürünlere bu depoda
kutu üstü Türkçe etiketi uygulaması yapılmakta ve
Türkçe kullanma talimata eklenmektedir.
Normal ısı şartlarında saklanan ürünleri İstanbul
içindeki bayiler klimalı araçlarla depodan
kendileri almaktadır. Hastane ve laboratuvarlarda
kullanılacak ürünler ise yine klimalı araçlarla Roche
Diagnostik tarafından gönderilmektedir. İstanbul
dışı için ise, müşteriler tarafından belirlenen
adreslere iletim yapılmaktadır. Soğuk zincir ürünler,
duruma göre ısı takibi yapılan araçlar ile taşınarak
müşteri adreslerine teslim edilmektedir. Kargoyla
gönderilen soğuk zincir ürünlerinin sevkiyatında
ise uygun taşıma ambalajları (strafor ve buz aküsü)
kullanılmaktadır. Isı takibinde herhangi bir
uygunsuzluk olduğu takdirde yurt dışı ile temasa
geçilerek, gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Bayilerin
de ürünlerin saklama ve taşıma koşullarına
uygun olarak faaliyet göstermeleri ve ürünlerin
en sağlıklı ve güvenli bir şekilde son kullanıcılara
(hastane/laboratuvar) ulaşması talep edilmektedir.
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Ödül ve Üyeliklerimiz
Roche Türkiye, uluslararası standartlarda yürüttüğü
iş süreçleri sayesinde 2017’de çok sayıda ödülle
buluşmuştur.

Roche İlaç
Dış Ödüller
Kristal Elma Medya Kullanımı/Açıkhava
Kullanımı Kategorisinde Birincilik Ödülü
Roche İlaç’ın meme kanserinde kendi kendine elle
muayenenin önemini vurgulamak ve doğru muayene
yöntemlerini anlatmak amacıyla ajansı Reaktör
İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yaşama Zaman
Tanıyın” projesi, Kristal Elma Festivali 2017’de
Medya Kullanımı/Açıkhava Kullanımı kategorisinde
Kristal Elma kazanmış, Açıkhava/Büyük ve Küçük
Ölçek Ambient kategorisinin Kurumsal İmaj ve
Toplumsal Sorumluluk dalında ise Bronz Elma’nın
sahibi olmuştur.
Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması’nda
(Great Place to Work) 4’üncü Sıra
Roche İlaç, bağımsız araştırma kuruluşu
“Great Place to Work Türkiye” tarafından her
yıl düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri
Araştırması”nda 18 şirketin katıldığı 250-500 çalışan
sayısı kategorisinde dördüncü olmuştur. Bunun yanı
sıra Şirket, kişisel ve profesyonel gelişim stratejisi
doğrultusunda gerçekleştirdiği başarılı uygulamalar
nedeniyle “Yaşam Boyu Öğrenme Özel Ödülü”ne
layık görülmüştür.

110

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Medikaynak Projesine “Sürekli Yenilikçilik”
Ödülü
Roche İlaç Medikaynak Projesi, Kasım 2017
tarihinde düzenlenen EEMEA Bölgesi yıllık
toplantısı sırasında en yenilikçi projeler arasında
gösterilerek “Comprehensive Multichannel
Approach” başlığı ile “Sürekli Yenilikçilik” ödülüne
layık görülmüştür.
Mediacat Felis Ödülleri-Artırılmış Mobil Deneyim
Kategorisi
Roche İlaç, romatoid artrit hastalarının beş yıllık
tedavi sürecini anlatan sanal gerçeklik deneyimi
projesi ile MediaCat dergisi tarafından düzenlenen
Felis Ödülleri’nde Felis’e layık görülmüştür. Ajansı
Scope ile hayata geçirdiği “Romatoid Artrit Hasta
Yolculuğu” projesi “Artırılmış Mobil Deneyim”
dalında ödülün sahibi olarak önemli bir başarıya
imza atmıştır.

Roche Diagnostik
EMEA-LATAM Bölgesi Servis Mükemmelliği
Üçüncülük Ödülü
Roche Diagnostik, Haziran 2017 tarihinde
Hollanda’da gerçekleşen EMEA-LATAM Bölgesi
Servis Mükemmelliği Ödülleri’nde kit ve sarf
malzemelerinin stok ve verimlilik takibi ile ilgili
geliştirilen başta tahakkuk ihalelerini kapsayan
ROSA yazılımı ile üçüncülük ödülünün sahibi
olmuştur.

İç Ödüller
Max Awards, Uyum Kategorisi Dünya Birinciliği
Roche İlaç farmakovijilans ekibi, Roche Global’in
her yıl düzenlediği ve tüm bölgelerdeki medikal
bölümlerin başarılı ve kalıcı projelerini takdir eden
MAX Ödülleri programında, uyum kategorisinde
dünya birinciliği elde etmiştir. Advers olay
bildirimlerinden fazla miktarda güvenlilik verisi
elde edilmiştir ve güvenlilik verileri artmaya
devam etmektedir. Bu projede “büyük veri” bakış
açısı farmakovijilansa uyarlanarak advers olay
bildirimlerinde güvenlilik verilerinin retrospektif
olarak analiz edilmesi ile aksiyon alınabilir sonuçlar
elde edilmesi sağlanmıştır. Yüksek kaliteye ulaşan
güvenlilik verileri, gelecekteki hastalar için daha
güvenilir tedavi anlamına gelmektedir.
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Roche Türkiye, sivil toplum kuruluşlarındaki
aktif temsiliyeti ile endüstriye ve topluma katkı
sağlamaktadır.

Üyeliklerimiz
Roche İlaç
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Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını
Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO Vakfı)

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İESİS)

Roche Diagnostik

Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği
(ARTED)
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GRI İçerik Endeksi

Roche Türkiye 2017 Kurumsal Sorumluluk Raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) 2016
Standartlarının Temel (Core) seçeneği ışığında hazırlanmıştır. Aşağıdaki endeks, Şirket’in 2017 yılındaki
sürdürülebilirlik çalışmalarına daha kolay erişim sağlanması için hazırlanmıştır.
GRI Göstergesi

Yanıt ve Sayfa Numarası

GRI 101: Temel 2016 (GRI 101 gösterge içermemektedir.)
Kurum Profili
GRI 102: Genel Göstergeler 2016
102-1 Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi, Roche Diagnostics A.Ş.
102-2 Roche Türkiye

sf. 28-30

102-4 Roche Türkiye

sf. 28-30

102-5 Roche Türkiye

sf. 28-30

102-6 Roche Türkiye

sf. 28-30

102-7 Roche Türkiye

sf. 28-30

102-8 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

102-9 Roche Tedarikçileri Meslek Kuralları

sf. 52

102-10 Raporlama döneminde bir belirgin bir değişiklik yaşanmamıştır.
102-11 Risk Yönetimi

sf. 50

102-12 Ödül ve Üyeliklerimiz

sf.110-113

102-13 Ödül ve Üyeliklerimiz

sf.110-113

Stratejiler
GRI 102: Genel Göstergeler 2016
Genel Göstergeler 2016
102-14 Genel Müdürlerin Mesajı
102-15 Risk Yönetimi
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sf. 6-8
sf. 50
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GRI Göstergesi

Yanıt ve Sayfa Numarası

Yönetişim
Etik ve Dürüstlük
GRI 102: Genel Göstergeler 2016
102-16 Roche Türkiye

sf. 28-30

102-17 Paydaşlarımızla İlişkilerimiz

sf. 46-49

102-18 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-19 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-20 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-21 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

102-22 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-23 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-24 Paydaşlarımızla İlişkilerimiz

sf. 46-49

102-25 Risk Yönetimi

sf. 50

102-26 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-27 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-28 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-29 Organizasyon Yapımız

sf. 32-35

102-30 Risk Yönetimi

sf. 50

102-31 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

102-32 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

102-33 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

102-34 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

102-35 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

102-36 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

102-37 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

102-38 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

102-39 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

Paydaş Katılımı
GRI 102: Genel Göstergeler 2016
102-40 Paydaşlarımızla İlişkilerimiz

sf. 46-49

102-41 Çalışanlara Sağlanan Haklar

sf. 78-79

102-42 Paydaşlarımızla İlişkilerimiz

sf. 46-49

102-43 Paydaşlarımızla İlişkilerimiz
102-44 Sürdürülebilirlik Kültürümüz
102-45 Rapor Hakkında

sf. 46-49
sf. 40, 42-45
Ön Kapak içi

102-46 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40, 42-45

102-47 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40, 42-45

102-48 Rapor Hakkında
102-49 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

Ön Kapak İçi
sf. 40, 42-45

102-50 Rapor Hakkında

Ön Kapak İçi

102-51 Rapor Hakkında

Ön Kapak İçi

102-52 Rapor Hakkında
102-53 İletişim
102-54 Rapor Hakkında
102-55 GRI Endeksi

Ön Kapak İçi
Arka Kapak İçi
Ön Kapak İçi
sf. 114
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GRI Göstergesi

Yanıt ve Sayfa Numarası

GRI 200: Economic Standards/Ekonomik Standartlar Serisi 2016
Ekonomik Performans (Öncelikli Konu)
GRI 103: Management Approach/Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 201: Economic Performance/Ekonomik Performans 2016
201-1 Roche Türkiye

sf. 28-30

201-2 Roche Türkiye

sf. 28-30

201-3 Roche Türkiye

sf. 28-30

201-4 Roche Türkiye

sf. 28-30

Piyasa Durumu (Öncelikli Konu)
GRI 103: Management Approach/Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 202:Market Presence/Piyasa Durumu 2016
202-2 Roche Türkiye

sf. 28-30

Dolaylı Ekonomik Etki (Öncelikli Konu)
GRI 103: Management Approach/Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 203: Indirect Economic Impacts/Dolaylı Ekonomik Etki 2016
203-1 Topluma Karşı Sorumluluğumuz

sf. 64-67

203-2 Topluma Karşı Sorumluluğumuz

sf. 64-67

Sorumlu Tedarik Uygulamaları (Öncelikli Konu)
GRI 103: Management Approach/Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 204 Procurement Practices/Sorumlu Tedarik Uygulamaları 2016
204-1 Roche Tedarikçileri Meslek Kuralları
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sf. 52
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Yanıt ve Sayfa Numarası

GRI 300 Çevresel Standart Serisi 2016
Enerji (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 302: Enerji 2016
302-1 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

302-2 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

302-3 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

302-4 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

302-5 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

Su Tüketimi (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI:303 Su 2016
303-1 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

303-2 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

303-3 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

Emisyonlar (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 305 Emisyonlar 2016
305-1 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

305-2 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

305-3 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

305-4 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

305-5 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

305-6 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

Atıklar (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45
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GRI:306 Atıklar 2016
306-1 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

306-2 Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

sf. 54-63

GRI 400 Sosyal Standart Serisi 2016
İstihdam (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI:401 İstihdam 2016
401-1 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

401-2 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

İş Sağlığı ve Güvenliği (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016
403-1 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

403-2 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

403-3 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

403-4 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

Mesleki Eğitim (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI:404 Mesleki Eğitim 2016
404-1 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

404-2 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

404-3 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

Farklılık ve Fırsat Eşitliği (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
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103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45
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GRI Göstergesi

Yanıt ve Sayfa Numarası

GRI 405-2 Farklılık ve Fırsat Eşitliği 2016
Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

sf. 68-93

GRI: Müşteri Sağlık ve Güvenliği (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI 416: Müşteri Sağlık ve Güvenliği 2016 (Öncelikli Konu)
GRI 416-1: Sağlık Hizmetlerine Erişim

sf. 98-99

Pazarlama ve Etiketleme (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-2 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

103-3 Sürdürülebilirlik Kültürümüz

sf. 40-45

GRI:417 Pazarlama ve Etiketleme 2016
417-1 Sağlık Hizmetlerine Erişim

sf. 98-99

417-2 Sağlık Hizmetlerine Erişim

sf. 98-99

417-3 Sağlık Hizmetlerine Erişim

sf. 98-99

Bilgi Güvenliği (Öncelikli Konu)
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
103-1 Bilim ve İnovasyon

sf. 24-27

103-2 Bilim ve İnovasyon

sf. 24-27

103-3 Bilim ve İnovasyon

sf. 24-27

GRI 418: Bilgi Güvenliği 2016
418-1 Bilim ve İnovasyon

sf. 24-27
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Doing now what patients need next
Gelecek için yenilikler geliştirirken, tıbbi çözümleri
insanların hizmetine en hızlı şekilde sunmanın gereğine
inanıyoruz. Hastaların yaşamlarını değiştirmeye tutkuyla
bağlıyız. Cesaretle karar alıyoruz ve kararlarımızı hayata
geçiriyoruz. İyi bir iş yapmanın daha iyi bir dünya
anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle her gün
işimizin başındayız. Kendimizi bilimsel titizlik, mutlak
etik ve herkes için tıbbi yeniliklere erişim sağlama
konularına adadık. Bugün yaptıklarımızla daha iyi bir
yarın kurmayı amaçlıyoruz. Kendimizle, yaptıklarımızla
ve iş yapış şeklimizle gurur duyuyoruz. Şirketlerimizle,
dünya çapında tek yürek halinde çalışan pek çok kişiyiz.
Biz Roche’uz.
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Roche Türkiye 2017 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nun kapsamı, Roche’un Türkiye
yapılanmasını oluşturan Roche İlaç ve
Roche Diagnostik’in 01 Ocak-31 Aralık 2017
tarihleri arasındaki faaliyetlerini içermektedir.
Odak noktaları farklı iki ayrı şirket olarak
faaliyet yürüten Roche İlaç ve Roche
Diagnostik’in sürdürülebilirlik alanındaki 2017
faaliyetleri, rapor boyunca ayrı başlıklarda
değerlendirilecektir. Her iki kurumu ilgilendiren
iş süreçleri için ise “Roche Türkiye” ifadesi
kullanılacaktır. Bu rapor, GRI Standards: Core
seçeneği ışığında hazırlanmıştır. Daha önceki
kurumsal sorumluluk raporlarına Roche
Türkiye’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
rocheilac.com.tr/home/kurumsal-sorumluluk.html

