
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 
 
Amaç ve Kapsam: 
 
DEVA Holding A.Ş. olarak, rekabet ettiğimiz alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olma 
vizyonumuz ve küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı 
ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma misyonumuz için; tüm faaliyet ve yatırımlarında insan, 
toplum ve çevrenin korunmasının temel öncelik olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçten yola çıkarak, 
oluşturduğumuz sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve iş 
ortaklarımızla birlikte etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal anlayış çerçevesinde daha 
yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışmayı hedefleriz. İlgili mevzuata tam 
uyumumuz, sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını tanımlayan şirket politikamız ve ilkelerimiz 
doğrultusunda geliştirdiğimiz iyi uygulama örnekleri ile sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemekte ve 
desteklemekteyiz.    
 
Temel Esaslar ve İlkeler 
 
Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek için faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda 
aşağıdaki temel ilkeleri esas alırız: 
 

 Etik değerlerden, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayıştan ödün vermeden ulusal ve uluslararası 
yasal düzenlemelere, mevzuata, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile ilgili kanun, düzenleme ve 
diğer yükümlülüklere tam uyumla ticari faaliyetlerde bulunuruz. 

 Kurumsal Yönetim konusunda ilgili mevzuatı takip eder, zorunlu ilkeleri uygular, zorunlu 
olmayan ilkeleri mümkün olduğunca hayata geçirmeye çalışır, tüm çabalara rağmen 
uyulmayan ilkelere ilişkin açıklamaları gereğince yaparız. 

 Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel 
sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getiririz, 

 Faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı  etkinleştirip, atık 
yönetimi, sera gazı salınımı azaltmayı ve en etkin yönetim uygulamalarını ve projeleri hayata 
geçirerek çevre üzerinde yarattığımız olumsuz etkileri azaltmayı hedefleriz  

 Sürdürülebilir bir çevre için atık miktarlarımızın en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla 
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın geri dönüşümü destekleyen çevre bilinç düzeyinin 
artırılmasını sağlarız.  

 İş sağlığı ve güvenliği en temel önceliklerimizdendir. Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün sürdürülebilir olmasını ve bu kültürün hem çalışanlar hem de paydaşlar arasında 
yaygınlaştırılması için gereken her türlü uygulamaların  alınmasını sağlarız. 

 Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilinç düzeyinin artırılması ve 
bireysel sorumluluklar kazandırılmasına önem veririz. Çalışanlarımızın bu bilinci 
benimsemesini, iş güvenliği farkındalığının artırılmasını, iş kazaları ile meslek hastalıklarına yol 
açabilecek risklerin azaltılmasını, herkesin güvenli bir yaşam alanına sahip olması açısından 
önemseriz. 

 Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllülüğü esas alırız.  
 Sürdürülebilirlik konusunda insan kaynağının taşıdığı önem konusundaki bilincimizle, işe alım 

süreçlerinde, dil, din, ırk vs. herhangi bir ayrımcılık gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlar, çalışma 
standartlarının iyileştirilmesine çalışırız. Özellikle kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına 
azami özen gösteririz. 

 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ilgili mevzuata tam uyum sağlarız 
 Ticari faaliyetlerde yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uyar, her türlü 

yolsuzlukla mücadele ederiz, 



 Kurumsal şeffaflık ilkelerimize paralel olarak sürdürülebilirlik politikamızla ilgili tüm 
uygulamalar ve gerekli düzenlemeler hakkında paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendiririz. 

 Değer zincirinde sürdürülebilirlik konuları üzerine farkındalık yaratır, tedarikçilerinin çevresel 
ve sosyal performanslarını takip eder ve arttırmaya yönelik yönlendirmelerde bulunur, gerekli 
iyileştirmeler için iş birliği yaparız.  

 Sürdürülebilirliğin şirket kültürüne entegre edilmesi için çalışmalar yürütür, çalışanlara 
yönelik sürdürülebilirlik konusunda farkındalık çalışmaları ve projeler yapar.  

 Sürdürülebilirlik performansını geliştirecek Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine yatırım yaparız.  
 
 

Sorumluluk ve Uygulama: 
 
Sürdürülebilirlik Politikası’nın onaylanması konusunda Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. 
Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi, Politika’nın takibi, 
değiştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Tüm değişiklikler ve 
düzeltmeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır, daha sonra şirket içinde duyurulur ve Deva Holding 
A.Ş web sitesinde kamuoyuna açık şekilde yayınlanır. Ayrıca her yıl faaliyet raporu içinde, 
sürdürülebilirlik ilkeleri açısından şirketimizin durumunu değerlendiren bir bölüme yer verilir. 


