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Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. olarak kuruluşumuzdan bu 
yana sürdürülebilir başarıya odaklanıyor, hem şirket içinde 
hem de dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz kurumsal, 
çevresel, sosyal ve yönetsel çalışmaları kamuoyunun 
dikkatine sunmaya büyük özen gösteriyoruz. 2010 yılından 
bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UNGC-United Nations Global Compact) katılımcısıyız 
ve BM’nin önceliklendirdiği 17 sürdürülebilir kalkınma 
hedefinin temeli olan Sözleşme’nin küresel ilkelerini tüm iş 
süreçlerimize, strateji ve operasyonlarımıza dahil etmeye 
odaklanıyoruz.

Dünyanın önde gelen girişimi Küresel Raporlama İnisiyatifi’ni 
(GRI-Global Reporting Initiative) de kendimize rehber olarak 
görüyor, 2013 yılından bu yana iki yıllık dönemlerde GRI 
Standartlarıyla hazırladığımız sürdürülebilirlik raporunu 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

5. Sürdürülebilirlik Raporumuz, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 
2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Bu raporu “GRI 
Standartları: Temel” seçeneğine uygun olarak hazırladık. 
GRI’ın SKA Haritalama Hizmeti’nden (SDG Mapping Service) 
geçen Türkiye’nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu olma 
özelliğini taşıyan raporumuz; UNGC 11. İlerleme Bildirimi, 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi 
ve UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi 
de içeriyor. Abdi İbrahim’in genel merkezi, Türkiye’deki 
üretim tesisleri ve saha iş birimlerini kapsayan kalitatif 
ve kantitatif verileri içeren bu raporumuzda; imzacısı 
olduğumuz inisiyatiflerin raporlama gerekliliklerinin önemlilik 
ve paydaş katılımı ilkeleri ışığında, iç ve dış paydaşlarımızla 
gerçekleştirdiğimiz sistematik ve kapsamlı projelerimiz ve 

hedeflerimizle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Raporumuzda 
bulunan çevresel performans göstergelerine ait 2019 ve 
2020 yılları Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 karbon 
emisyonu değerlerinin, PwC tarafından gerçekleştirilen 
bağımsız sınırlı güvence çalışması ile doğrulandığını da 
belirtmek isteriz.

Raporumuzda da görüleceği üzere, sürdürülebilirlik 
kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında önemli hamleler ve 
ilkler gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. 2030 yılında 
karbon nötr Abdi İbrahim olma hedefimiz doğrultusunda, 
İstanbul’daki Esenyurt Üretim Kompleksimizde bulunan tüm 
üretim tesislerindeki elektrik ihtiyacını, güneş ve rüzgâr 
enerjisi santrallerinden karşılayarak, yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kullanımına geçen ilk Türk ilaç şirketi olduk. Su 
sürdürülebilirliği konusunda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’in imzacıları 
arasına katılan ilk Türk ilaç şirketi olduk. Bu imza ile dünyanın 
her yerinde sürdürülen su koruma politikalarına şirket 
taahhütlerimizle destek veriyoruz. Bunun yanı sıra Karbon 
Saydamlık Projesi’ne (CDP) de üye olduk. İklim Değişikliği 
ve Su Güvenliği Programları kapsamında yaptığımız ilk 
raporlamada, küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde 
yer alarak B- listesine girmeye hak kazandık.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın detaylarını aktardığımız 
raporumuzun, uygulama düzeyini ve kapsamını gelecek 
dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm süreçlerimizde 
paydaşlarımızın düşüncelerine büyük önem veriyoruz. Bu 
kapsamda tüm katkı, öneri, geri bildirim ve sorularınız için 
solda bilgileri yer alan Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü Ekibimize ulaşabilirsiniz.

Rapor Hakkında

| GRI | 
| 102-45 | 
| 102-46 | 
| 102-50 |

Dr. M. Oğuzcan Bülbül
Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü
oguzcan.bulbul@abdiibrahim.com.tr ↗

Megi Erpardo
Kamu İlişkileri Müdürü
megi.erpardo@abdiibrahim.com.tr ↗

Buket Koral Gönüllü
Kurumsal İletişim Müdürü
buket.koral@abdiibrahim.com.tr

Esra Koca
Kurumsal İletişim Yöneticisi
esra.erdinc@abdiibrahim.com.tr ↗
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Hedefimiz  
dünyaya “iyi” iz 
bırakmak
ECZ. NEZİH BARUT

Abdi İbrahim olarak, Türk ilaç sektöründe 
birçok ilki başarmanın verdiği güvenle 
sürdürülebilirlik alanında da sektörümüze ve iş 
dünyasına ilham verecek uygulamaları hayata 
geçirmeye odaklandık. Attığımız etkili adımlarla 
gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha 
yeşil bir dünya bırakabilme hedefine katkıda 
bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

→
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Lider bir şirket olarak daha sağlıklı bir toplum 
ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşma 
yolunda taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. 
Kurumsal vatandaş kimliğimiz, sektörel 
misyonumuz, toplumsal önceliklerimiz, 
evrensel ilke ve hassasiyetlerimizle çevresel, 
sosyal ve yönetsel tüm faaliyetlerimizde 
insana, doğaya ve evrensel değerlere saygı 
çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 
gelişim süreçlerimizi ve elde ettiğimiz sonuçları 
paydaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine 
sunmaya büyük özen gösteriyoruz. 1 Ocak 
2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 
dönemi içeren 5. Sürdürülebilirlik Raporumuzu 
da aynı hassasiyetle siz değerli paydaşlarımızın 
dikkatine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dünyanın önde gelen girişimi Küresel 
Raporlama İnisiyatifi’nin “GRI Standartları: 
Temel” seçeneğine uygun olarak hazırladığımız 
Sürdürülebilirlik Raporumuz, aynı zamanda 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UNGC) 11. İlerleme Bildirimi, Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi 
ve UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki 
ilerlemeyi de içeriyor. Raporumuzda çevreden 
yatırıma, istihdamdan sosyal sorumluluğa farklı 
alanlarda paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz 
sistematik ve kapsamlı projelerimizle ilgili detaylı 
bilgiler yer alıyor.

Bizim için sürdürülebilirlik, işimizin ve 
yaşamımızın teminatı olan bir temel öğreti 
alanı. İçinde yaşadığımız dünya ve birlikte 
var olduğumuz toplumun yanı sıra işimizle 
ilgili tüm paydaşlarımıza karşı cesaret, tutku 
ve sorumlulukla sergilediğimiz bu anlayışı, 
gelişim ve ortak fayda odaklı uzun bir yolculuk 
olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda son 
yıllarda gurur duyduğumuz çok önemli adımlar 
attık. Sürdürülebilirlik alanında sektöre ve iş 
dünyasına liderlik eden çevresel, sosyal ve 
yönetsel projelerimize ara vermeden devam 
edeceğimizi belirtmek isterim. 

Hem dünya genelinde hem Türkiye’de birçok 
zorluğun yaşandığı 2019 ve 2020 yıllarında, 
tüm ekonomik dalgalanmalara karşın uzun 
vadeli stratejik planlarımız, fırsat ve tehditler 
karşısında aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde 
yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük. Türkiye’de 
ve uluslararası pazarlarda ek istihdam yarattık. 
Paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye 
devam ettik. Bu süreçte halkımızın ilaca 
erişimini kesintiye uğratmamak en büyük 
amacımız oldu. Tüm dünyayı aniden değiştiren 
COVID-19 ile mücadele sürecinde; Ar-Ge ve 
üretim gücümüzü, medikal yetkinliklerimizi, 
tüm uzmanlık ve tecrübelerimizi Türk tıbbının 
ve hastaların hizmetine sunduk. COVID-19 
tedavisinde etkili olan ve tedavi protokolüne 
giren ilacın hammaddesini ivedilikle uzak 
pazarlardan temin ettik ve çok hızlı bir şekilde 
üretimini gerçekleştirerek 1,6 milyon tableti 
Sağlık Bakanlığımıza bağışladık. Fabrikalarımızın 
bulunduğu Kazakistan ve Cezayir’e de 
250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında 
bulunduk. Bunun yanı sıra TOBIO Novelfarma 
tarafından geliştirilen ve COVID-19 tedavi 
protokolüne giren Favipiravir etken maddeli 
ilacın teknoloji transferini 1 hafta gibi kısa bir 
sürede tamamlayarak üretimini gerçekleştirdik. 
Attığımız tüm bu adımların detaylarını, 
Sürdürülebilirlik Raporumuzda inceleyebilirsiniz.

Biz kurulduğumuz ilk günden bu yana 
büyüme odaklı, krizlerden büyüyerek 
çıkan, sektörümüze pek çok konuda liderlik 
etmiş bir şirketiz. Temellerinde harcımızın 
olduğu Türk ilaç sektörünün potansiyeline, 
ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyor 
ve en zor zamanlarda dahi yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında 
ülkemize bir ilki daha armağan etmenin 
gururunu yaşadık. İsviçre’nin önde gelen 
biyoteknolojik ilaç şirketlerinden biri olan OM 
Pharma’yı İsviçreli bir ortak girişim grubu ile 
satın alarak, Batılı bir ilaç şirketine stratejik 
ortak olan ilk Türk şirketi olduk. Güçlü bir 
uluslararası oyuncu olma hedefimiz yolunda 
imza attığımız bu ortaklıkla, sektörümüzü 
yurtdışında güçlü bir şekilde temsil edecek 
olmaktan onur duyuyoruz.

Şirket olarak 2025 yılı stratejik hedeflerimizi, 
bir asrı aşkın zamandır bizi şekillendiren 
“cesaret, tutku ve sorumluluk” değerlerimiz 
çerçevesinde belirledik. Önümüzdeki 
dönemde bir yandan Türkiye’deki liderliğimizi 
pekiştirecek büyümeyi sağlarken bir yandan 
da uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi 
artıracağız. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
faaliyetlerimizi yaşadığımız gezegeni koruma 
ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakma sorumluluğu ile yürüteceğiz. 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
takipçisi olmaya, tespit ettiğimiz ve 
stratejilerimizle uyumlandırdığımız dokuz 
amaca yönelik hedeflerimizi destekleyecek 
faaliyetlere öncelik vermeye devam edeceğiz. 

Saygılarımla

ECZ. NEZİH BARUT 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bizim için sürdürülebilirlik, işimizin ve yaşamımızın teminatı 
olan bir temel öğreti alanı. İçinde yaşadığımız dünya ve 
birlikte var olduğumuz toplumun yanı sıra işimizle ilgili 
tüm paydaşlarımıza karşı cesaret, tutku ve sorumlulukla 
sergilediğimiz bu anlayışı, gelişim ve ortak fayda odaklı uzun 
bir yolculuk olarak değerlendiriyoruz. 

Değerli Paydaşlarımız,

1912 yılında Eczacı Abdi Nadir İbrahim Bey’in 
İstanbul’un Küçükmustafapaşa semtinde 
kurduğu küçük bir eczanede temelleri atılan 
Abdi İbrahim, iyileştirme tutkusunu hiç 
kaybetmeden, bitmeyen bir azimle insanlığa 
hizmet ediyor. Kurucularımızın uzun vadeli 
vizyonları sayesinde günden güne büyüyerek, 
değişen dünyanın iyileştiren gücü haline gelen 
şirketimiz, bir asrı aşan başarı yolculuğunu 
sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

İleri teknolojiyle donatılmış üretim tesislerimiz 
ve nitelikli insan kaynağımızla bugün hem 
kendi ürünlerimizi geliştiriyor hem de 30’a 
yakın lisansörle çalışıyoruz. 200’ü aşkın 
markamız ve 400’den fazla ürünümüzle 
“ilaç sektörünün en geniş portföyüne sahip 
şirketi” unvanını koruyoruz. 2002 yılından bu 
yana sektör liderliğimizi sürdürürken, 4 bin 
600 çalışanımızla Avrupa Birliği ülkelerinden 
Kanada’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya 60’tan 
fazla ülkede dokunduğumuz hayatları 
iyileştiriyoruz. 
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CEO’nun Mesajı

Büyük hedefler 
ve büyük idealler 
peşinden koşmayı 
sürdürüyoruz
DR. SÜHA TAŞPOLATOĞLU

Doğduğumuz topraklara olan borcumuzu 
yatırım, üretim, ihracat ve istihdamla 
ödeme arzusu içindeyiz. 1912’de başlayan 
“iyileştirme” yolculuğumuzu, köklü kurum 
kültürümüzden aldığımız güçle uluslararası 
pazarlarda da hızla yükselen etkili bir 
oyuncu olarak geleceğe taşıyoruz.

→
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Değerli Paydaşlarımız,

109 yıllık köklü geçmişe sahip bir şirket 
olarak, 2002 yılından bu yana sektör lideri 
unvanımızı gururla taşıyor; cesur atılımlarımız, 
ülkemize karşı sorumluluğumuz ve işimize 
olan tutkumuzla büyük hedeflere kararlılıkla 
yürüyoruz. Yüzde 100 yerli sermayemizle, 
kendi geleceğimizi ülkemizin geleceğiyle bir 
tutuyor ve attığımız her büyüme adımının hem 
markamıza hem de ülkemize değer kattığına 
inanarak hareket ediyoruz.

Güçlü vizyonumuz ve inovasyon odaklı gelişim 
yaklaşımımızla 2019 ve 2020 yıllarında önemli 
atılımlar gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi 2020 
yılında karşı karşıya kaldığımız pandeminin, 
ilaç sektörüne de önemli yansımaları oldu. 
Özellikle yerli üretimin stratejik önemini 
ve değerini bir kez daha ortaya koyan 
pandemi sürecinde; uzaktan tanıtım, online 
lansman, uzaktan muayene opsiyonları gibi 
“dijitalleşme” örnekleri yeni iş modellerini ve 
yeni fikirleri tetikledi. Biz Abdi İbrahim olarak 
bu zor dönemde insanımızın yanında olmak 
için var gücümüzle çalıştık. Pandemi başlar 
başlamaz tüm tedbirlerimizi alarak halkımızın 
ilaca erişiminin sürekliliğini temin etmeye 
odaklandık. Bir yandan da COVID-19 ile 

mücadeleye katkı için imkânlarımızı seferber 
ederek süreci yakından takip ettik. Bu süreç iyi 
yaptığımız işlerin etkisini ve faydalı sonuçlarını 
görme fırsatı verirken, kendimizi geliştirmemiz 
gereken noktaları test etmemizi de sağladı. 

Böylesine zor bir dönemde; uluslararası 
pazarlardaki etkinliğimizi artırma ve 
biyoteknoloji alanında daha iddialı hale 
gelme yönünde çok önemli bir hamle yaparak 
İsviçre’nin önde gelen biyoteknolojik ilaç 
şirketlerinden biri olan OM Pharma’yı yine 
İsviçreli bir girişim grubu ile birlikte satın 
aldık. Gücümüzü, global dünyada ses getiren 
bir hamleyle ortaya koymaktan son derece 
mutluyuz.

Abdi İbrahim olarak attığımız her adımda 
sürdürülebilirliği odağımızda tutuyor, değer 
zincirimizin her halkasına entegre etmeye 
odaklanıyoruz. Stratejik önceliklerimiz arasında 
yer alan ve Yönetim Kurulu seviyesinde 
takip edilen sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, 
ESG (Environmental, Social, Governance 
/ Çevresel, Sosyal ve Yönetsel) bakış 
açısıyla şekillendiriyoruz. İnsan sağlığının, 
gezegenimizin sağlığına bağlı olduğu bilinciyle 
tüm iş süreçlerimizi, karbon ayak izimizi en aza 
indirme hedefimizi gözeterek gerçekleştiriyor, 

Türk ilaç endüstrisinde başta düşük karbon 
salınımı olmak üzere sürdürülebilirlik merkezli 
dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu 
kapsamda 2019 ve 2020 yıllarında önemli 
hamleler ve ilkler gerçekleştirmiş olmaktan 
gurur duyuyoruz. 

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın en 
somut adımlarından birini 1 Ocak 2020’de attık. 
Bu tarihten itibaren İstanbul’daki Esenyurt 
Üretim Kompleksimizde bulunan tüm üretim 
tesislerindeki elektrik ihtiyacını, güneş ve rüzgâr 
enerjisi santrallerinden karşılayarak, yüzde 
100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen ilk 
Türk ilaç şirketi olduk. Üretim kompleksimizde 
44.209.606 kilowatt saat enerji kullandığımız 
2020 yılında, 26.000 evin bir yıllık elektrik 
tüketimine eşdeğer olan enerjiyi yenilenebilir 
kaynaklardan karşıladık. Bu uygulama ile 5.230 
aracın bir yıllık kullanım emisyonuna eşdeğer 
miktarda karbon salınımını da önlemiş olduk. 
Böylelikle karbon ayak izimizi yaklaşık 24.000 
ton CO2 eşdeğerinde düşürdük ve elektrik 
tüketiminden kaynaklı karbon ayak izimizi sıfıra 
indirdik. Tüm aktivitelerimiz dikkate alındığında 
ise toplam karbon ayak izimizi yaklaşık yüzde 
53 oranında azalttık. Kademeli olarak tüm 
süreçlerimizde yenilenebilir enerji kullanımına 
geçerek 2030 yılında şirketimizin karbon ayak 
izini sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.

Su sürdürülebilirliği konusunda da Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan 
CEO Water Mandate’in imzacıları arasına katılan 
ilk Türk ilaç şirketi olduk. Bu imza ile dünyanın 
her yerinde sürdürülen su koruma politikalarına 
şirket taahhütlerimizle destek vermeye devam 
edeceğiz. Bunun yanı sıra Karbon Saydamlık 
Projesi’ne (CDP) de üye olduk. İklim Değişikliği 
ve Su Güvenliği Programları kapsamında 
yaptığımız ilk raporlamada, küresel seviyede 
genel ortalamanın üzerinde yer alarak B- 
listesine girmeye hak kazandık.

Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik 
çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu 
alandaki hedeflerimize ulaşabilmek için lojistik 
aşamasında elektrikli araçlar ve elektrikli tırların 
kullanımı, ambalaj atıklarının azaltılabilmesi veya 
doğaya daha az zararlı yeni ambalaj türlerinin 
geliştirilebilmesi için Türkiye’nin bu alandaki 
en iyi şirketleri ve start-up’lar ile çok yönlü 
iş birliği içindeyiz. CDP ile beraber SBTi gibi 
şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki atılımını 
paylaşabileceği ve üyelerinin tecrübelerinden 
faydalanabileceği platformlarda yer almak ve 
şirketimize orta vadede “B Corp Sertifikası” 
kazandırmak da bir diğer önemli hedefimiz. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, 
toplumsal yatırım programlarına da 
büyük önem veriyoruz. Toplumsal fayda 
sağlamayı amaçlayan uzun vadeli ve sonuç 
odaklı çalışmalarımızı, asli görevlerimizin 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz kurumsal itibar ve algı 
araştırmaları ve toplumsal fayda analizleri 
ışığında 2021 yılında yeni bir toplumsal 
yatırım programını hayata geçirecek olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. 

Şirketimizin beş yıllık geleceğine yön verecek 
2025 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’de 
pazardan daha fazla büyüyerek liderliğimizi 
sürdürmeyi, uluslararası alanda da güçlü ve 
iddialı büyüme ile iki kat daha güçlü bir Abdi 
İbrahim olmayı hedefliyoruz. 

Cesaret ve tutkuyla hedeflerimize ulaşmaya, 
hayatlarına dokunduğumuz insanlara daha 
sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir 
geleceğin kapılarını açmaya devam edeceğiz. 

Saygılarımla 

DR. SÜHA TAŞPOLATOĞLU
CEO

Şirketimizin beş yıllık geleceğine yön verecek 2025 
vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’de pazardan daha fazla 
büyüyerek liderliğimizi sürdürmeyi, uluslararası alanda 
da güçlü ve iddialı büyüme ile iki kat daha güçlü bir Abdi 
İbrahim olmayı hedefliyoruz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gelişim ve ortak  
fayda odaklı  
uzun bir yolculuk
Kurumsal vatandaş kimliği, sektörel misyonu ve 
toplumsal öncelikleriyle daha iyi bir dünya ve daha 
iyi bir gelecek için çalışan Abdi İbrahim; çevresel, 
sosyal ve yönetsel olmak üzere tüm faaliyetlerinde 
insana, doğaya ve evrensel değerlere saygı 
çerçevesinde hareket ediyor.
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Kurulduğu günden bu yana 
iyileştirme tutkusuyla ve toplumsal 
sorumluluk bilinciyle hareket eden 
Abdi İbrahim olarak, sürdürülebilirliği 
değer zincirimizin her halkasına 
entegre etmeye odaklanıyoruz. Tüm 
aksiyonlarımızı, ESG (Environmental, 
Social, Governance / Çevresel, 
Sosyal ve Yönetsel) bakış açısıyla 
şekillendiriyoruz. Bu sayede, 
şirketimizin performansını sadece 
pozitif finansal sonuçlarla değil, 
bunun yanında toplum ve çevre için 
yarattığımız pozitif etkileri de dikkate 
alarak ölçme şansına sahip oluyoruz.

Her alanda ilaç sektörüne öncülük 
ederken, hayatlarına dokunduğumuz 
insanlara, daha sağlıklı, daha 
yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin 
kapılarını açmayı hedefliyoruz. Bu 
kapsamda, genel anlamda iklim 
değişikliği nedeniyle felaketlerin 
yaşandığı 2019 ve 2020 yıllarında 
sürdürülebilirlik çalışmalarımız 
çerçevesinde yine tüm şirketlere 
ilham olacak iddialı hamleler 
gerçekleştirmekten gurur ve 
mutluluk duyuyoruz. Bu anlayışla 
tüm paydaşlarımız için pozitif etki 
yaratabileceğimiz şekilde ekonomik, 
sosyal ve çevresel değerlerin 
kesişim kümesinde faaliyet 
göstermeye, toplum ve çevre için 
iyi olanın peşinden koşmaya, dünya 
için fark ve fayda yaratmak amacıyla 
çalışmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

“Hayatı iyileştirmek” misyonuyla bir 
asırdan fazladır ülkemize yatırım 
yapan Abdi İbrahim, 2020 yılında 
“geleceği iyileştiriyoruz” diyerek 
sürdürülebilirlik stratejisini bu söylem 
etrafında kurguladı.

Sürdürülebilirlik Vizyonu

Yaşadığımız hızlı değişime ayak uydurabilmek 
için geleceği belirleyen trendlere, değişen 
yaşam alışkanlıklarına, ulusal ve global 
gereksinimlere ve iklim değişikliği ile 
mücadeleye ilişkin paydaş beklentilerine 
cevap verecek çözümlerin parçası olmak; 
dokunduğumuz hayatları iyileştirerek 
sürdürülebilir fayda yaratmaktır.

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirliği, işimizin ve yaşamımızın 
teminatı sayan bir temel öğreti alanı olarak 
görüyoruz. İçinde yaşadığımız dünyamız 
ve birlikte var olduğumuz toplumumuzun 
yanı sıra işimizle ilgili tüm paydaşlarımıza 
karşı sorumluluk, cesaret ve tutku dolu 
yaklaşımımızı sergilediğimiz bu anlayışı, gelişim 
ve ortak fayda odaklı uzun bir yolculuk olarak 
değerlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Adımları

Günümüzün en büyük küresel risklerinden 
biri olan iklim değişikliği nedeniyle; doğal 
afetlerde artış, aşırı hava olaylarının sayı ve 

sıklığının artması, buzulların erimesi, su kıtlığı, gıda 
kaynaklarının zarar görmesi, bulaşıcı hastalıklar 
gibi sonuçlarla karşı karşıyayız. İşte bu nedenle tüm 
dünyada başlayan “yeşil dönüşüm” geleceğimiz 
için önemli bir adımdır. Dünyanın ve insanlığın 
geleceği için sorumluluk üstlenen Abdi İbrahim, 
sürdürülebilirlik adımları ve çalışmalarıyla bu 
dönüşümün bir parçası olmayı sürdürmektedir.

Yeşil dönüşümün ve sürdürülebilirliğin öneminin 
daha da ön plana çıktığı COVID-19 pandemisi 
sürecinde de üstün bir gayret göstererek 
önemli adımlar atan Abdi İbrahim; Avrupa Yeşil 
Mutabakatı (The European Green Deal) ve BM’nin 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yanı 
sıra şirket olarak gerçekleştirdiği önceliklendirme 
analizi ve Organizasyonel Yaşam Döngüsü 
Analizi (O-LCA) gibi pek çok sürdürülebilirlik 
çalışması ışığında daha iyi bir gelecek için tüm 
iş süreçlerinde iyileştirmeler yapmaya devam 
etmektedir. Bu kapsamda şirketin karbon ayak izini 
azaltacak döngüsel ekonomi projelerinin yanı sıra 
prospektüssüz ilaç, daha az malzeme ve özellikle 
daha az plastik kullanmak için ilaç kutu ve blister 
optimizasyon süreci, biyobozunur veya 3D printer 
ile kişiselleştirilmiş vitamin ve ilaç üretimi gibi 
birçok projeyi gerçekleştirmek üzere üniversite-
sanayi iş birlikleri yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik  
Komitesi

Abdi İbrahim’in stratejik öncelikleri 
arasında yer alan sürdürülebilirlik 
çalışmaları, en üst seviye olan Yönetim 
Kurulu seviyesinde yönetilmektedir. 
Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha 
Taşpolatoğlu’nun liderlik ettiği ve gönüllü 
40 kişiden oluşan Sürdürülebilirlik 
Komitesi, yılda iki kez toplanarak 
hedeflere göre şirket performansını 
değerlendirmekte ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarını gözden geçirmektedir. 

Geri bildiriminiz önemli

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik 
çalışmaları hakkındaki görüş ve 
önerilerinizi paylaşmak, daha ayrıntılı 
bilgi edinmek için Sürdürülebilirlik 
Komitesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Komitesi
surdurulebilirlik@abdiibrahim.com.tr ↗

Dr. M. Oğuzcan Bülbül
Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve 

Kurumsal İletişim Direktörü
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→
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi  
10. İlerleme Raporu’nu yayınladı.

abdiibrahim.com.tr/ 
surdurulebilirlik/ 
raporlarimiz

www

→
CDP’de, Biyoteknoloji & İlaç sektöründe  
küresel ortalamanın üzerinde bir performansla  
B- listesine girmeye hak kazandı.

→
İş Dünyası Plastik 
Girişimi’ni (İPG) 
imzaladı. 

→
Türkiye Döngüsel 
Ekonomi Platformu’na 
üye oldu.

→
Türkiye Materials 
Marketplace (TMM) 
girişimine üye oldu.

2005 →
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı (ÇEVKO) ile çalışmaya başladı. O yıldan bu 
yana tüm ürün ambalajlarında Yeşil Nokta işareti 
kullanıyor.

2010 →
BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni (UNGC) 
imzaladı.

2019 →
İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği’ne (SKD 
Türkiye) üye oldu.

→
Karbon Saydamlık 
Projesi’ne (CDP) üye 
oldu.

→
4. Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu (GRI) 
yayınladı.

2020 →
Yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kullanımına 
geçen ilk Türk ilaç 
şirketi oldu.

→
UNGC CEO Water 
Mandate girişimini 
imzalayan ilk Türk ilaç 
şirketi oldu.

→
Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi’ni (SBTi) 
imzalayan ilk Türk ilaç 
şirketi oldu.

→
BM ve SBTi liderliğinde 
kurulan Recover Better 
bildirisini imzalayan ilk 
Türk şirketi oldu.

2011 →
BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi 1. İlerleme 
Raporu’nu yayınladı.

2013 →
Küresel Raporlama 
Girişimi (GRI) ilkeleriyle 
1. Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı.

2015 →
2. Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu (GRI) 
yayınladı.

2016 →
ÇEVKO tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri Yarışması’nda, Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’nü 
kazanan ilk ve tek ilaç firması oldu.

2017 →
Birleşmiş Milletler’in özel sektör girişimi Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladı.

→
3. Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu (GRI) 
yayınladı.

Sürdürülebilirlik Kilometre Taşları

İnsan sağlığının gezegenimizin sağlığına bağlı olduğunun bilinciyle 
hareket eden Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde 
kabul gören girişimlerdeki üyelikleri aracılığıyla uluslararası standartları 
yakından takip edip, iyi bir gelecek için çözümün bir parçası olmaya, 
bu konuda da sektöre liderlik etmeye devam ediyor.

abdiibrahim.com.tr/ 
surdurulebilirlik/ 
raporlarimiz

www

abdiibrahim.com.tr/ 
surdurulebilirlik/ 
raporlarimiz

www
abdiibrahim.com.tr/ 
surdurulebilirlik/ 
raporlarimiz

www

abdiibrahim.com.tr/ 
surdurulebilirlik/ 
raporlarimiz

www

abdiibrahim.com.tr/ 
surdurulebilirlik/ 
raporlarimiz

www
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Başlatılan Sosyoekonomik 
Etki Raporu çalışmaları 
sürdürülecek.

2021 yılı CDP  
başvurusu yapılacak.

Sürdürülebilirlik  
Ajandası

Sürdürülebilirlik alanında sektöre liderlik eden çevresel, sosyal ve yönetsel konulardaki 
projelerine ara vermeden devam eden Abdi İbrahim’in, bu kapsamda yoğun bir 
ajandası bulunuyor. İşte ajandada öne çıkan projelerden bazıları…

2030 yılında karbon ayak 
izinin sıfıra indirilmesi 
hedefiyle, ilk olarak üretimde 
başlayan yenilenebilir enerji 
kullanımı uygulamasına 
devam edilecek.

Çalışan başına düşen 
gönüllülük saati, bir KPI 
olarak takip edilecek.

Organizasyonel Yaşam 
Döngüsü Analizi (O-LCA) 
çalışmaları sürdürülecek. 
O-LCA çerçevesinde 
belirlenecek yol 
haritasına göre 
çalışmalar yapılacak.

SBTi hedef belirleme 
başvurusu yapılacak.

Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinde çevresel 
etkilerin azaltılmasına yönelik 
olarak çalışmalar başlatıldı. 
Bu kapsamda Abdi İbrahim’in 
karbon ayak izini azaltacak; 
prospektüssüz ilaç projesi, 
daha az malzeme ve özellikle 
daha az plastik kullanmak için 
ilaç kutu ve blister optimizasyon 
sürecinin gerçekleştirilmesi, 
biyobozunur blister uygulaması, 
3D printer ile kişiselleştirilmiş 
ilaç üretimi gibi 
çalışmalar hayata 
geçirilecek.

Su güvenliği ve su 
tüketimini azaltmaya yönelik 
yatırımlara ve projelere 
devam edilecek.

Yönetsel adımlar 
kapsamında elde edilen 
finansal başarıları sürdürülebilir 
hale getirmenin yanı sıra iş 
etiği ve şeffaflık, yolsuzlukla 
mücadele, ilaç güvenilirliği 
ve yan etkiler, risk ve uyum 
süreçlerinde mükemmeli 
yakalamak için çalışmalara 
devam edilecek.

Döngüsel ekonomi 
çalışmaları kapsamında; 
geri kazanılmış kâğıttan 
prospektüs ve kutu, daha doğa 
dostu alternatif polimerler ile 
üretilebilen blister, atık ilaç 
projesi gibi projeler 
hayata geçirilecek.

“Hayatı iyileştirenler” 
mottosu ile şirket 
içinde kurulacak bir yapıyla 
(yürütme kurulu, proje 
koordinatörleri, gönüllüler) 
toplumsal ihtiyaçların (gıda 
yardımı, ağaçlandırma, 
kitap seslendirme, yaşlıları 
ziyaret, afet eğitimleri, sağlık 
okuryazarlığı, beslenme, 
önleyici sağlık, mentorluk, 
çocuk gelişimi, kişisel 
gelişim, hobiler, kariyer yolu 
tecrübe paylaşımı, bağış 
destekleri veren koşular gibi) 
giderilmesine destek olmak için 
çalışılacak.

Toplumsal Yatırım Programı 
hayata geçirilecek. Bu 
program kapsamında “Sağlık 
ve Spor”, “Sağlıkta Sosyal 
İnovasyon”, “Gençlerde Bilim 
Farkındalığı Yaratma ve Eğitim” 
ile “Toplumsal İhtiyaçlar İçin 
Gönüllülük Projeleri” olmak 
üzere dört ana konuya 
odaklanılacak.

“Sağlıkta Sosyal İnovasyon” 
tarafında, yaratıcı fikirlerin 
toplanıp girişimciliğin 
destekleneceği bir program 
başlatılacak.

Kuruluş çalışmaları devam 
eden Abdi İbrahim Vakfı; 
spor, eğitim, sağlık ve bakım 
hizmetleri alanlarında faaliyet 
gösterecek. İlk proje olarak 
kanserli çocukların tedaviye 
geldiğinde aileleri ile birlikte 
konaklayabilecekleri Abdi 
İbrahim İyilik Evleri 
kurulacak.
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Hayvan deneyleri

İnsan hakları

Kapsayıcılık ve çeşitlilik

Fikri haklar patent

İklim değişikliği ve enerji yönetimi

Çalışan memnuniyeti

Atık yönetimi

İlaç güvenliği ve yan etkiler

Yetenek yönetimi

Biyoteknolojik ürünler

Ar-Ge ve inovasyon

Yolsuzluk ve rüşvet
İş sağlığı ve güvenliği

İş etiği ve şeffaflık
Toplumsal yatırım programları

Su yönetimi

Veri güvenliği ve gizlilik

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Fiyatlandırma

İlaçlara erişim

Önceliklendirme  
Analizi

| GRI | 
| 102-21 | 102-42 | 102-43 | 
| 102-44 | 102-46 | 102-47 | 
| 103-2 | 205-1 | 416-1 |

Abdi İbrahim ve paydaşları 
açısından en büyük etkiyi ve değeri 
yaratacak çevresel, sosyal, yönetsel 
ve ekonomik konuları, şirketin iş 
stratejisine de uygun olarak ortaya 
çıkarmak amacıyla 2020 yılında 
kapsamlı bir önceliklendirme analizi 
çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Geniş bir örneklemde iç ve dış 
paydaşlardan alınan görüşler 
doğrultusunda öncelikli konular 
belirlenerek bir matris hazırlanmış 
ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisi 
bu temel üzerine oturtulmuştur.

Biyoçeşitlilik

Paydaş ilişkileri
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30

30

Abdi İbrahim için önemi

Öncelikli

40 50 60 70 80 90

40
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90 Yüksek 
Öncelikli

Çok Yüksek  
Öncelikli

Öncelikli Konular

 ● İlaçlara erişim
 ● Fiyatlandırma
 ● Kapsayıcılık ve çeşitlilik
 ● Toplumsal cinsiyet eşitliği
 ● İnsan hakları
 ● Veri güvenliği ve gizlilik
 ● Su yönetimi
 ● Hayvan deneyleri
 ● Biyoçeşitlilik

Yüksek Öncelikli Konular

 ● İlaç güvenliği ve yan etkiler
 ● Fikri haklar patent
 ● Toplumsal yatırım programları
 ● İklim değişikliği ve enerji yönetimi
 ● Atık yönetimi
 ● İş etiği ve şeffaflık
 ● Çalışan memnuniyeti
 ● İş sağlığı ve güvenliği
 ● Yolsuzluk ve rüşvet

Çok Yüksek Öncelikli Konular

 ● Ar-Ge ve inovasyon
 ● Yetenek yönetimi
 ● Paydaş ilişkileri
 ● Biyoteknolojik ürünler
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Değerlerimiz Açıklama İlgili Önceliklendirme  
Konularımız

Destek Olduğumuz  
SKA’lar

SO
R

U
M

LU
Y

U
Z

Hissedarlarımıza  
karşı  
sorumluyuz

Sahip olduğumuz kaynakları etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanmak, kârlı şekilde 
büyümek, bunun yanında şirketin uzun dönem stratejilerini hayata geçirebilmesine 
imkân verecek şekilde kısa ve uzun dönem arasında dengeli bir kaynak tahsisatı 
yapmak, yeni yatırımlar gerçekleştirmek; nihayetinde hissedarlarımız için sürdürülebilir 
değer artışı yaratmak için çalışıyoruz.

 ‣ Paydaş İlişkileri

Çevreye  
karşı  
sorumluyuz

İçinde yaşadığımız çevre üzerindeki etkimizi asgari seviyeye düşürmek ve daha iyi bir 
gelecek için çözümün bir parçası olabilmek adına enerji verimliliğimizi artırmak, GHG 
emisyonlarımızı azaltmak, biyoçeşitliliği korumak, yenilenebilir kaynaklardan kullanılan 
elektrik kullanımımızı artırmak, üretim süreçlerinde en az miktarda su kullanmak, atık 
su ve atık ambalaj miktarımızı azaltmak ve daha çevre dostu ambalaj malzemeleri 
kullanmak için çalışıyoruz.

 ‣ İklim Değişikliği
 ‣ Enerji Yönetimi
 ‣ Atık ve Ambalaj Yönetimi
 ‣ Su Yönetimi
 ‣ Biyoçeşitlilik

İş ortaklarımıza  
karşı  
sorumluyuz

Paydaşlarımızla adil, hukukun üstünlüğüne dayanan, kişisel verilerin korunduğu, etik 
ve şeffaflık prensipleri temelinde, kurumsal yönetim ilkeleri ile yürürlükteki tüm yasal 
düzenlemelere uygun olacak şekilde karşılıklı geri bildirim süreçlerinin işletildiği ilişkiler 
kurmak ve devam ettirmek için çalışıyoruz.

 ‣ Paydaş İlişkileri
 ‣ Veri Güvenliği ve Gizliliği
 ‣ Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
 ‣ İş Etiği ve Şeffaflık
 ‣ Fikri Haklar ve Patent

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejileri ile paralel olarak, üretim sürecimizin en önemli 
parçalarından birisi olan tedarikçilerimizi, adil ve şeffaf biçimde, çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlarını dikkate alarak seçmek için çalışıyoruz.

Topluma  
karşı  
sorumluyuz

Paydaşları için sürdürülebilir şekilde değer yaratan bir şirket olmak için, geliştirilecek 
toplumsal fayda sağlayan projeler, şirket içi gönüllülük aktiviteleri ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla yapılacak ortaklıklar, sosyal inovasyonlar ve bağışlar kanalıyla, toplum 
ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

 ‣ Toplumsal Yatırım Programları
 ‣ Paydaş İlişkileri

Değerlerimiz ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına Katkılarımız

Bu öncelikleri, şirketin üç değeri olan cesaret, 
tutku ve sorumluluk altında Birleşmiş Milletler 2030 
gündemini dikkate alarak dokuz SKA’ya aynı anda 
dokunabilecek şekilde kümeleyen ve buna göre 
faaliyet alanlarını oluşturan Abdi İbrahim; becerileri, 
yetkinlikleri ve mevcut kaynaklarını kullanarak, attığı 
her adımda bu küresel hedeflere katkı ve kalıcı bir 
değer sağlayacağına inanmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, 
gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve 
refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel 
eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nı (SKA) rehber olarak gören Abdi İbrahim, 
2020 yılında gerçekleştirdiği önceliklendirme 
analizi doğrultusunda sürdürülebilirlik konusundaki 
aksiyonlarını belirlemiştir. 

| GRI | 102-21 | 205-1 | 416-1 |
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Değerlerimiz Açıklama İlgili Önceliklendirme  
Konularımız

Destek Olduğumuz  
SKA’lar

C
ES

U
R

U
Z

Hastalarımızın  
hayatını  
iyileştiriyoruz

Başarılı olmak, hastaların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek ve bu ürünleri ekonomik 
koşullarda, sürdürülebilir şekilde ve yasal olarak mümkün olması durumunda daha 
önce denenmemiş kanallar ile hastaların erişimine sunmak için endüstri 4.0’ın 
imkânlarını da kullanarak Ar-Ge, dijitalleşme, yapay zekâ ve inovasyona yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yüksek kaliteli ve güvenilir biyobenzer ürünler 
başta olmak üzere, gelecekte şirket için büyüme yaratacak, insanların iyileşme 
yolculuğuna kayda değer bir etki yaratacak ve “hayatı iyileştirme” misyonumuza katkı 
sağlayacak yeni ürünlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz. 1912’den günümüze birçok 
ilki başardığımız gibi, Avrupa’dan sonra ABD’de bir ilaç şirketine ortak olan ya da satın 
alan ve kendi molekülünü geliştiren ilk Türk ilaç şirketi olmak için çok çalışıyoruz.

 ‣ Ar-Ge ve İnovasyon
 ‣ Biyoteknolojik Ürünler
 ‣ İlaçlara Erişim
 ‣ Dijitalleşme ve Büyük Veri 
Yönetimi

 ‣ Paydaş İlişkileri
 ‣ Fiyatlandırma

Tüm ilaçları, en yüksek teknoloji kullanarak, tamamı uluslararası standartlar ve fikri 
haklar başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelerin öngördüğü kalite ve güvenlik 
şartlarına haiz şekilde üretiyor ve hastaların hizmetine sunuyoruz.

 ‣ İlaç Güvenliği ve Yan Etkileri
 ‣ Fikri Haklar ve Patent
 ‣ İlaçlara Erişim

Değerlerimiz Açıklama İlgili Önceliklendirme  
Konularımız

Destek Olduğumuz  
SKA’lar

TU
TK

U
LU

Y
U

Z

Tutkulu ve yetkin 
çalışanlarla 
geleceğe 
yürüyoruz

Abdi İbrahim çalışanlarının tutkularını gerçekleştirebileceği, karar alma süreçlerinde 
fikirlerine değer verilen, sunulan “up-skill” ve “re-skill” eğitim imkânlarıyla gelecekte 
bireysel ve şirket olarak ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri kazanmak için kendilerini 
geliştirebilecekleri; bu sayede, hem kendileri hem içinde yaşadıkları toplum hem 
de dünyamız için değer yaratan bir organizasyonun parçası olabilecekleri bir şirket 
yaratmak için çalışıyoruz.

 ‣ Yetenek Yönetimi
 ‣ Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımızın din, dil, etnisite, engellilik ya da cinsel tercihleri nedeniyle ayrımcılığa 
uğramayacağı, eşit işe eşit ücret ilkesinin geçerli olduğu, çalışanlar arasında çeşitlilik 
kültürünün hâkim olduğu bir çalışma ortamı sunuyoruz.

 ‣ Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 ‣ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 ‣ İnsan Hakları
 ‣ Yetenek Yönetimi

İşçi sağlığı ve 
iş yeri güvenliği 
konusunda 
lider olmak için 
çalışıyoruz

İşçi sağlığı, iş yeri güvenliği, önleyici tedbirler ve işyeri hijyeni konusunda ülkede 
geçerli yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlara uygun çalışma koşullarını 
yaratmak; bu konularda çalışanlarımızı alacakları eğitimlerle ve şirket çapında yapılan 
uygulama, gönüllülük aktiviteleri ve girişimlerle desteklemek için çalışıyoruz.

 ‣ Çalışan Memnuniyeti
 ‣ İnsan Hakları
 ‣ İşçi Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği

| GRI | 102-21 | 205-1 | 416-1 |
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Abdi İbrahim’in stratejik yol haritası VISION 2025, şirketin temel sürdürülebilir kalkınma misyonuyla doğrudan ilişkilidir.  
Abdi İbrahim’in ekonomik faaliyetleri sayesinde yarattığı brüt katma değer 645 milyon dolara ulaşmıştır.

SOSYOEKONOMİK  
KATKILAR

İNSANİ GELİŞİM KAYNAK KULLANIMI YÖNETİŞİM VE ALTYAPI

EK
O

N
O

M
İK

 K
A

LK
IN

M
A

645 milyon dolar
Toplam yaratılan brüt katma değer

 › 20 bin kişi 
Toplam işveren katkısı

 › 25 milyon dolar 
Doğrudan vergi katkısı

 › 100 milyon dolar 
60’tan fazla ülkeye ihracat

 › 70 milyon dolar 
Çekilen doğrudan yabancı yatırım

 › 45 milyon dolar İlk eşdeğer ilaçlar 
sayesinde yapılan kamu tasarrufu

B
Ü

TÜ
N

SE
L 

SA
Ğ

LI
K

Önleyici tıp alanında  
geliştirilmiş 21 ürün

30’u aşkın şirketle  
ruhsatlandırma ortaklığı

Değer zincirinin yerelleştirilmesiyle  
sağlanan erişim

128  
tedavi alanında faaliyet

Hayata katılan 15 milyon yıla  
eşdeğer sağlıklı gün

| GRI | 205-1 | 416-1 |
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SOSYOEKONOMİK  
KATKILAR

İNSANİ GELİŞİM KAYNAK KULLANIMI YÖNETİŞİM VE ALTYAPI

Y
IK

IC
I İ

N
O

VA
SY

O
N

Dijital dönüşüm ile sağlanan 45 girişim

127 bilim insanı tarafından yürütülen Ar-Ge 
çalışmaları için 8 milyon dolarlık yatırım

OM Pharma ve Ocugen’e yapılan yatırımlar

Yerel ve uluslararası kurumlarla ortaklıklar

Biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio

mRNA ve inaktif aşı üretim kapasitesi

TO
PL

U
M

SA
L 

B
İL

İN
Ç 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi

Kişisel sağlık bilincinin artırılması

Bilimsel farkındalık girişimleri

Sosyal yenilikçilik programları

Gönüllülük faaliyetleri

SKA'larda odaklanılan alt hedeflere ve  
Abdi İbrahim'in katkılarına buradan ulaşabilirsiniz.s.93| GRI | 205-1 | 416-1 |
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PROFİL

Türkiye’nin sınır  
tanımayan  

“iyileştiren gücü”
Yüz yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin en 
köklü ve en güçlü sanayi kuruluşlarından 
biri olan Abdi İbrahim, uluslararası 
pazarlarda da yatırım ve atılımlarına 
aralıksız devam ediyor; dünyanın en büyük 
100 ilaç firmasından biri olma hedefine 
kararlılıkla ilerliyor.
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Abdi İbrahim’in temelleri, 1912 yılında 
İstanbul’un Küçükmustafapaşa 
semtinde Eczacı Abdi Nadir İbrahim Bey 
tarafından kurulan küçük bir eczanede 
atılmıştır. Burada üretilen ilaçlarla 
başlayan “iyileştirme” yolculuğu, 
sırasıyla Mahmutpaşa ve Çemberlitaş 
semtlerindeki laboratuvarlarda ve 
Vefa’daki fabrikada devam etmiştir. 

Abdi İbrahim, 1996 yılından bu yana 
Esenyurt’taki Türkiye’nin en modern 
ve yüksek teknolojiye sahip üretim 
tesislerinde faaliyet göstermektedir. 

Kısaca Abdi İbrahim

Türk ilaç sanayisinin lideri Abdi İbrahim, köklü 
kurumsal değerlerinden güç alarak yenilikçi ve öncü 
çizgisini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Kurumsal tanıtım  
filmine buradan erişebilirsiniz.

3 ülkede  
üretim tesisi

520 milyon yıllık 
üretim kapasitesi

4.452 çalışan

193 marka

403 ürün

60’tan fazla ülkeye 
ihracat

30’a yakın  
lisansörle iş birliği

15 ülkede Abdi 
İbrahim takımlarıyla 
faaliyet

18
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Tüm dünyada yükselen  
bir değer

Çalışmalarını ve başarısını uluslararası platformlara 
taşıyarak hizmet ağını her geçen gün genişleten 
Abdi İbrahim, dünya genelinde büyüme stratejisi 
doğrultusunda 2012 yılında Kazakistan’da Abdi 
İbrahim Global Pharm’ı (AİGP) kurarak ülkedeki 
ilaç sektörünün en modern fabrika yatırımını 
gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Japonya’nın dev ilaç 
firması Otsuka ile Abdi İbrahim Otsuka’yı (AİO) kuran 
Şirket, 2014’te ise Cezayir’de Abdi İbrahim Remede 
Pharma’yı (AİRP) kurarak ülkedeki ilaç sektörünün 
en modern fabrika yatırımını hayata geçirmiştir. 
Kazakistan’daki üretim tesisi 2015 yılında, Cezayir’deki 
üretim tesisi ise 2017 yılında faaliyete başlamıştır.

Güçlü bir uluslararası oyuncu olma yolunda 
2020 yılında tarihi bir adım atan Abdi İbrahim, 
ilaç sektörünün öncü ülkesi İsviçre’nin 83 yıllık 
OM Pharma ilaç şirketini, İsviçreli bir ortak 
girişim grubu ile satın almıştır. Uluslararası 
pazarlardaki etkinliğini artırma ve biyoteknoloji 
alanında daha iddialı hale gelme yönünde 
attığı bu adım ile Abdi İbrahim, Avrupalı bir ilaç 
şirketinin yönetiminde söz sahibi olan ilk Türk 
ilaç şirketi olmuştur.

Bugün aralarında dünya ilaç sanayisinde önemli 
yerlere sahip firmaların da bulunduğu pek çok 
ülkeye lisans veren uluslararası bir lisansör 
konumunda olan Abdi İbrahim, Türkiye dışında 
Kazakistan, Cezayir, Gürcistan, Almanya, 
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Irak, 
Tunus, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kosova, Kuzey Makedonya ve Portekiz’de 
kendi organizasyonel yapılanmasıyla faaliyet 
göstermektedir. Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, 
Afrika’dan Asya’ya 60’tan fazla ülkeye ihracat 
yaparak uluslararası pazarlarda büyümesini 
sürdürmektedir.

19



Bugün en yüksek istihdamı yaratan ilaç 
şirketi olan Abdi İbrahim, sektörün en 
geniş pazarlama-satış kadrosuyla da 
öne çıkmaktadır. Çalışma süreçlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğine önem veren, yasal 
mevzuatın yanı sıra ISO 45001 başta 
olmak üzere uluslararası standartlara 
uyum konusunda azami dikkat gösteren 
Şirket, çevre dostu çalışma şekliyle 
de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Sertifikası’na sahiptir.

En yüksek istihdam 
sağlayan ilaç şirketi

Sektörün en geniş marka 
ve ürün portföyü

30’a yakın lisansörle çalışmasının yanı 
sıra kendi ürünlerini de geliştiren Abdi 
İbrahim, sektörün en geniş marka ve 
ürün portföyüne sahiptir. Onkoloji, 
gastroentroloji, kardiyoloji, nöroloji, 
solunum, üroloji, metabolizma ve 
endokrinoloji, dermatoloji, romatoloji, 
sinir sistemi, hematoloji, enfeksiyon 
hastalıkları ve oftalmolojinin yanı sıra 
takviye edici gıdalar, kozmetikler ve tıbbi 
cihazlar alanında hizmet sunmaktadır.
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Dünya çapında örnek,  
sanatla iç içe binalar

Abdi İbrahim’in 1996 yılında İstanbul’da 
faaliyete geçen Esenyurt Üretim Kompleksi, 
endüstriyel binalar ve ilaç üretim tesislerinin 
tasarımında duayen olarak görülen ünlü İtalyan 
mimar Dante Benini tarafından tasarlanmıştır. 
Şirket merkezi olan Maslak’taki Abdi İbrahim 
Tower da yine Dante Benini tarafından 
tasarlanarak 2007 yılında hizmete açılmıştır. 
Çevre dostu akıllı teknolojilerle donatılmış, 
dünya çapında örnek gösterilen binalarda, yerli 
ve yabancı pek çok sanatçının heykel, video, 
enstalasyon ve tabloları yer almaktadır.

Abdi İbrahim Tower'ın sanal tur  
videosuna buradan erişebilirsiniz.

21
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Vizyon

Türk ilaç sanayisinin lider şirketi olarak, 
uluslararası güçlü bir marka olma yolunda 
yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, cesur ve öncü 
girişimlerimizle dokunduğumuz hayatları 
iyileştirmek için tutkuyla çalışırız.

Kurumsal Değerler

Cesuruz
Çünkü daha iyisini keşfetmek ve yapılmayanı  
yapmak için korkusuzca geleceğe yürüyoruz. 

Tutkuluyuz
Çünkü hayatı iyileştirmenin, tutkulu insanlarla  
iyi işler üreterek mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Sorumluyuz
Çünkü her birimizin herkesi etkilediğinin,  
daha sağlıklı bir toplum, daha yaşanır bir dünya  
için taşıdığımız sorumluluğun farkındayız.

| GRI | 102-16 |
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Kilometre  
Taşları

Eczacı Abdi Nadir İbrahim 
Bey tarafından İstanbul 

Küçükmustafapaşa semtinde 
ilk eczane kuruldu.

Şirketin yarı hissedarı Nesrin 
Barut Esirtgen’in eşi Ahmet 
Kamil Esirtgen’in katkılarıyla 
anonim şirkete dönüşerek 

bugünkü ismini aldı.

Laboratuvarlar  
Vefa semtine taşındı.

İlk ilaç üretim fabrikası 
kuruldu ve ilk hazır ilaç 

üretimine geçildi.

Eczanede “yapma ilaç” 
üretimine geçildi: Kuvvet 

Şurubu, Abdi İbrahim Müshil 
Şekeri, Bromo-Valerin Nadir

Abdi İbrahim,  
“Dünyanın En Büyük 100 İlaç 

Şirketi” arasına giren  
ilk Türk şirketi oldu.

Ciro ve kutu satışında  
sektör liderliği elde edildi.

Kutu satışında sektör liderliği 
elde edildi.

cGMP (current Good 
Manufacturing Practices) 

standartlarına sahip  
Esenyurt Üretim Kompleksi 

faaliyete geçti.

Eczacı Nezih Barut ile 
yönetimde üçüncü kuşak 

devri başladı.

Kazakistan’ın en büyük 
şirketlerinden Global Pharm’ın 
yüzde 60’ının satın alınmasıyla 

Abdi İbrahim Global Pharm 
(AİGP) kuruldu ve fabrika 

yatırımına başlandı.

Bilim, Teknoloji ve  
Sanayi Bakanlığı tarafından  

akredite edilen ilk ilaç  
Ar-Ge Merkezi açıldı.

Abdi İbrahim İlköğretim  
Okulu açıldı.

Abdi İbrahim Tower binası 
hizmete girdi.

Kazakistan’daki üretim tesisi 
Abdi İbrahim Global Pharm 

faaliyete geçti.

Sultan II. Bayezid Edirne 
Dârüşşifası’nı iyileştirme 
projesi gerçekleştirildi.

Cezayir’de  
Abdi İbrahim Remede Pharma 

(AİRP) kuruldu ve  
fabrika yatırımına başlandı.

Japon firması  
Otsuka Pharmaceutical ile 

Türkiye’de yüzde 50 ortaklık 
yapısıyla Abdi İbrahim Otsuka  

(AİO) kuruldu.

Eczacı İbrahim Hayri Barut  
ile yönetimde ikinci kuşak 

devri başladı.

Kurum kimliği yenilendi.

Abdi İbrahim Lojistik Merkezi, 
İstanbul Esenyurt’ta  

hizmete girdi.

Portekiz’de Abdi Farma  
şirketi kuruldu.

Cezayir’deki  
en modern üretim tesisi  
Abdi İbrahim Remede  

Pharma üretime başladı.

Steril Oftalmoloji ve  
Steril İnhalasyon Üretim Tesisi 
ile Hormon Üretim Tesisi’nin 

inşaatına başlandı.

AbdiBio Biyoteknolojik  
İlaç Üretim Tesisi’nin açılışı  

ile Steril Enjektabl ve  
Onkoloji Üretim Tesisi’nin 

temel atma töreni 
gerçekleştirildi.

Hormon Üretim Tesisi  
faaliyet geçti.

Abdi İbrahim’in  
Türkiye’deki ilk biyobenzer 

ürününün ruhsatı alındı.

Geliştirilen yara bakım  
örtüsü için ISO 13485:2016  

sertifikası alındı.

Kilometre Taşları filmine  
buradan erişebilirsiniz.

1912

1919

1916

1940

1975

1953

2003

2002

1996

1981

2007

2008

2010

2012

2015

2014

2017

2018
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2019 ve 2020 Yılı Gelişmeleri

Verimli ve başarılı geçen  
iki yılın ardından
Hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda 
üretim, yatırım ve istihdamın yanı sıra 
sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar 
atan Abdi İbrahim, 2019 ve 2020 yıllarında 
yine tüm şirketlere ilham olacak iddialı 
hamleler gerçekleştirdi.

1 Ekim 2020’de gerçekleşen 
satın almadan bu yana OM 
Pharma olarak Abdi İbrahim'in 
stratejik ortağımız olmasından 
büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Her iki şirket 
arasındaki sinerjiyi keşfetmek 
için Mart 2021'de bir iş birliği 
girişimi başlattık ve bu girişim 
şimdiden somut projelerin 
başlatılmasını sağladı. Tüm 
OM Pharma ekibi olarak 
bu yeni iş birliğine yüksek 
motivasyonla başladık. Bunun 
uzun ve verimli bir ilişkinin 
yalnızca başlangıcı olduğuna 
inanıyoruz.

Josef Troxler
OM Pharma CEO'su

Avrupalı bir ilaç şirketinin 
yönetiminde söz sahibi 
olan ilk Türk ilaç şirketi

Güçlü bir uluslararası oyuncu olma 
yolunda tarihi bir adım atan Abdi İbrahim, 
ilaç sektörünün öncü ülkesi İsviçre’nin 83 
yıllık OM Pharma ilaç şirketini, İsviçreli bir 
ortak girişim grubu ile satın aldı. Toplam 
500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 
4,2 milyar TL) bedelle satın alınan OM 
Pharma’nın yüzde 28,5 hissesi, işlem 
sonrasında grubun tek yabancı ortağı 
Abdi İbrahim’in oldu. Bu gelişme, 
basında büyük bir gündem yarattı.

OM Pharma satın alma filmine  
buradan erişebilirsiniz.
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İklim değişikliği yönetiminde 
uluslararası başarı

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine 
büyük önem veren Abdi İbrahim, 
iklim değişikliği yönetiminin yanı 
sıra su yönetiminde de sürdürdüğü 
çalışmaları, Karbon Saydamlık Projesi 
(Carbon Disclosure Project-CDP) 
İklim Değişikliği ve Su Güvenliği 
Programları kapsamında ilk kez 
raporladı. Bu raporlama ile İklim 
Değişikliği Programı’nda Biyoteknoloji 
& İlaç sektöründe, küresel seviyede 
genel ortalamanın üzerinde yer alarak 
B- listesine girmeye hak kazandı. 
Böylelikle tüm dünyadan yaklaşık 10 
bin şirketin yer aldığı ve dünyanın en 
büyük çevre verisine sahip Karbon 
Saydamlık Projesi’nde önemli bir 
başarı elde etti.

Recover Better bildirisini imzalayan 
ilk Türk şirket

Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler ve Bilim 
Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science 
Based Targets Initiative) liderliğinde 
kurulan “Recover Better” bildirisini 
imzalayan 155 küresel şirket arasında 
yer aldı. COVID-19 salgınıyla mücadele 
sürecinde, insan hareketliliğinin 
azalmasıyla birlikte iklim değişikliğinde 
meydana gelen düzelmenin devamlılığını 
sağlamak amacıyla kurulan bu oluşumun 
Türkiye’deki ilk ve tek imzacısı olan 
Abdi İbrahim, bu kapsamda sera gazı 
emisyonlarını azaltmak için bir yol 
haritası oluşturmak üzere hedefler 
belirleyecek.

CEO Water Mandate Bildirisi’ni 
imzalayan ilk Türk ilaç şirketi

Tüm canlılar için en kıymetli miraslardan 
biri olan su kaynaklarının korunmasına ve 
su verimliliğine büyük önem veren Abdi 
İbrahim, bu farkındalığı çerçevesinde 
Ocak 2020’de Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi 
olan CEO Water Mandate’in imzacıları 
arasında katılan ilk Türk ilaç şirketi oldu. 
Bu kapsamda sürdürülebilir su politikaları 
ve uygulamalarını küresel ölçekte bir 
taahhüt ile destekleyen Abdi İbrahim, ilaç 
sektörüne bu alanda da öncülük ediyor. 

İki yılda 40’ın üzerinde ödüle  
layık görüldü

Abdi İbrahim, başarılı ve yenilikçi 
çalışmaları, hayata geçirdiği projeleri, 
gösterdiği performans ile 2019 ve 
2020 yıllarında 44 adet ulusal ve 
uluslararası ödüle layık görüldü.

Ödüller sayfasına  
buradan ulaşabilirsiniz.s.38

SBTi’yi imzalayan ilk Türk ilaç şirketi

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına 
bir yenisini daha ekleyen Abdi İbrahim, 
Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin 
(Science Based Targets initiative-SBTi) 
Türk ilaç sektöründeki ilk imzacısı 
oldu. Bu kapsamda Abdi İbrahim, sera 
gazı emisyonlarını azaltmak için bir 
yol haritası oluşturmak üzere hedefler 
belirleyecek.
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Yenilenebilir enerji hamlesi

2030 yılında karbon ayak izini sıfıra 
getirmeyi hedefleyen Abdi İbrahim, 
bu kapsamda ilaç sektöründe bir ilk 
olan uygulamayı hayata geçirdi. 1 Ocak 
2020’den itibaren İstanbul’daki Esenyurt 
Üretim Kompleksi’nde bulunan tüm üretim 
tesislerindeki elektrik ihtiyacını, güneş ve 
rüzgâr enerjisi santrallerinden karşılayarak, 
yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına 
geçen ilk Türk ilaç şirketi oldu. Üretim 
kompleksinde 44.209.606 kilowatt saat 
enerji kullanılan 2020 yılında, 26.000 evin 
bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olan 
enerji yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. 
Bu uygulama ile 5.230 aracın bir yıllık 
kullanım emisyonuna eşdeğer miktarda 
karbon salınımını da önlenmiş oldu. 
Böylelikle karbon ayak izi yaklaşık 24.000 
ton CO₂ eşdeğerinde düşürüldü.

Türkiye, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı açısından 
Almanya’nın ardından Avrupa’da 
ikinci sırada ve bu alanda sürekli 

gelişim göstermekte. Abdi İbrahim’in, 
ülke enerji yönetim politikaları ile 

paralellik göstermesi de son derece 
sevindirici. Yenilebilir enerji kullanımı, 

firmalara prestij sağlamakta olup 
yakın zamanda yayınlanan YEK-G 
mevzuatı da bu kullanım kaynağını 

sertifikalandırmak anlamında 
yürürlüğe girmiştir. Abdi İbrahim, aynı 
zamanda karbon salınımını azaltarak, 
dünyamızın en büyük sorunlarından 
biri olan küresel ısınmaya da pozitif 

katkı sunmuş oluyor.

Onur Ece
Enerjisa Satış Lideri  

(Özel Müşteriler)

Yüzde 100 yenilenebilir enerji

44.209.606  
kilowatt saat enerji

26.000 evin bir yıllık 
elektrik tüketimine eşdeğer 
olan enerji yenilenebilir 
kaynaklardan karşılandı

5.230 aracın bir yıllık 
kullanım emisyonuna eşdeğer 
miktarda karbon salınımını 
önlenmiş oldu

Karbon ayak izi yaklaşık 
24.000 ton CO₂ eşdeğerinde 
düşürüldü
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COVID-19 Pandemisi  
Aksiyonları

Koronavirüs ile mücadelede  
Abdi İbrahim’den gurur 
duyulacak adımlar 

Tüm dünyayı aniden değiştiren 
COVID-19 ile mücadele sürecinde, 
Ar-Ge ve üretim güçlerini, medikal 
yetkinliklerini, tüm uzmanlık ve 
tecrübelerini Türk tıbbının ve hastaların 
hizmetine sunan Abdi İbrahim, şirket 
içinde de örnek projeler hayata geçirdi.

Salgınla mücadele seferberliğinde proaktif davranarak 
COVID-19 ile Mücadeleye Katkı Kampanyası’nı hayata 
geçiren Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve 
COVID-19 tedavisinde etkili, tedavi protokolüne giren ilacın 
üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na bağışladı.

COVID-19’un tedavi protokolünde yer alan ilaç için, tüm 
dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan 
hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın 
sahada verdiği destek ile derhal tedarik ederek ürettiği 1,6 
milyon tableti Sağlık Bakanlığı’na teslim eden Abdi İbrahim, 
bu ilacın yıl sonuna kadar yaptığı tüm üretimini de bağış 
yoluyla Türk tıbbının hizmetine sundu. 

Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede 
sonlanması için tüm imkânlarını devreye sokarak üretime 
ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara 
kesintisiz ulaştırarak gurur duyulacak bir katkı sağlayan 
Abdi İbrahim, ayrıca fabrikalarının bulunduğu Kazakistan 
ve Cezayir’e de 250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında 
bulunarak mücadeleye uluslararası destek de verdi.

COVID-19 ile mücadele süreci ve getirdiği 
kısıtlamalar, ilk başlarda çok zorlayıcı olsa da 
hayatı iyileştirenler olarak omuz omuza verdik. 
Üretimimize ara vermeden, hastalarımızın 
ihtiyaç duyduğu ilaçları kendilerine kesintisiz 
ulaştırmak için gece gündüz demeden tüm 
gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Hasan Düzova
Esenyurt Üretim 

Kompleksi, Katı Üretim 
Tablet Baskı Operatörü

COVID-19 ile Mücadeleye Katkı Kampanyası 
filmine buradan erişebilirsiniz.

Fotoğraf: AA
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Abdi İbrahim’den “3 Boyutlu Destek”

Abdi İbrahim, koronavirüs ile mücadele eden 
sağlık çalışanlarına destek olmak ve hastaların 
tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyulacak sarf 
malzemelerini 3D yazıcılar ile üretmek için 
Türkiye çapında başlatılan “3 Boyutlu Destek” 
girişimine katıldı. Abdi İbrahim, bu önemli 
oluşuma Ar-Ge Merkezi’nde bulunan 3D 
yazıcıda koruyucu maske üreterek destek oldu.

Abdi İbrahim’e aşı üretim izni

Aşı konusunda da önemli bir sorumluluk 
üstlenen Abdi İbrahim, COVID-19 aşılarını en 
üst standartlarda üretebilme kapasitesine 
sahip olduğunu gösteren üretim ve dolum 
izin belgesini Aralık 2020’de aldı. Sağlık 
Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler ve denetimler 
sonucunda, Abdi İbrahim’e mRNA bazlı veya 
inaktif aşılar için beşeri aşı üretim ve dolum 
yapma izin belgesi verildi.

Dijital iletişim platformu  
Microsoft Teams

Tüm dünya için olmazsa olmaz bir hale gelen 
dijitalleşmeye büyük önem veren ve bu 
konuda önemli yatırımlar yapan Abdi İbrahim, 
pandemi öncesinde iş süreçlerini yüzde 85 
oranında dijitalleştirmişti. Pandeminin başladığı 
dönemde de şirketin dijital iletişim platformu 
Microsoft Teams’in lansmanını tamamlayarak 
çalışanların kullanımına sunan Abdi İbrahim, bu 
yatırımları sayesinde süreci sağlıklı ve etkin bir 
şekilde yönetmeyi başardı.

Viral Gündem projesi 

COVID-19 pandemisiyle beraber, en çok 
ihtiyaç duyulan konulardan biri güncel medikal 
bilgilerdi. Bu noktada harekete geçen Abdi 
İbrahim Medikal Direktörlük, Nisan 2020’de 
Viral Gündem projesini hazırladı. Güncel ve 
kanıta dayalı medikal bilgilere yer verilen Viral 
Gündem bülteni, düzenli aralıklarla KVKK 
onaylı sağlık meslek mensuplarıyla e-posta 
yoluyla paylaşılmaya başladı. Büyük ilgiyle 
karşılanarak yüksek okunma oranlarına ulaştı. 
Sürdürülebilirlik ve içerik üretme açısından 
sektörlerindeki benzerlerinden oldukça ileri 
konumda olan yayın, Abdi İbrahim’in sosyal 
medya hesaplarından da paylaşılarak geniş bir 
kitleye ulaşmaya devam ediyor.

Pandemi döneminde bir ihtiyacı 
karşılayan “Viral Gündem” projesi ile 
kanıta dayalı güncel bilimsel bilgileri 

öncelikle sağlık profesyonelleri 
olmak üzere, herkese kısa ve 

akıcı bir dille aktarmayı amaçladık. 
Makale seçiminden kontrole, 

tasarımdan sonuç raporlarının 
değerlendirilmesine kadar her 
aşamada kuyumcu titizliğiyle 

çalışıyoruz. Aksatmaksızın 
yayınladığımız için sürdürülebilirlik 

açısından iyi bir örnek olan bu 
projemizi, pandemi günleri geçse 
de içeriklere tüm tıp alanını dahil 

ederek devam edeceğiz.

Abdi İbrahim,  
Viral Gündem Ekibi VİRAL GÜNDEM

Abdi İbrahimlilerin “Evine Sağlık”

COVID-19 salgınına karşın alınan önlemler 
kapsamında Abdi İbrahimlilerin evden çalıştığı 
süreçte, şirket bünyesinde “Evine Sağlık” adlı 
başarılı bir iletişim projesi hayata geçirildi. 
Çalışanların evde bulunduğu süre içinde 
verimliliğini artırmak, birbirine destek olmasını 
sağlamak, hem bedensel hem de zihinsel 
olarak zinde kalabilmeleri için fırsat sunan 
Evine Sağlık Programı, 30 Mart 2020’de 
başladı. Program kapsamında; sağlıklı yaşam, 
psikoloji, aile iletişimi, hobi, beceri, kişisel 
gelişim gibi konularda şirket çalışanlarının ya 
da gönüllü olarak katılan uzman konukların 
ağırlandığı ve aralıksız sürdürülen canlı yayınlar, 
Abdi İbrahimliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Abdi İbrahim’den bir ilk: dijital hastalık 
yönetimi 

Dijitalleşmeye büyük önem veren Abdi 
İbrahim, etkili projeleriyle Türk ilaç sektörüne 
güçlü bir destek sunuyor. COVID-19 salgını 
mücadelesinde, uzaktan sağlık teknolojilerinin 
önemine dikkat çekerek bir ilki gerçekleştiren 
Abdi İbrahim Otsuka, tele tıp sistemini hayata 
geçirdi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) 
çalışanları, bu sistem aracılığıyla uğraş terapisi, 
hasta görüşmeleri ve grup psikoterapilerini 
uzaktan yapabiliyor, danışanlarına hizmet 
verebiliyor.

Abdi İbrahim pandemi sürecinde, hematoloji 
onkoloji tele tıp projesini de hayata geçirdi. 
Hematoloji ve onkoloji alanında uçtan uca 
dijital hastalık yönetimi ve tele tıp çalışması 
olarak ele alınan proje, hastaların tedavilerini 
yönetmelerine ve diledikleri zaman hekimleriyle 
online görüntülü görüşme yapmalarına olanak 
sağlıyor. Hasta yolculuğu, hekimin hastayı 
sistem üzerinden davet etmesi ile başlıyor. 
Hasta kendisine gelen SMS aracılığıyla “Albert 
Sağlık Asistanı” mobil uygulamasını indiriyor ve 
gerekli onayları verip kayıt oluyor. Bu yöntem 
ile hasta çok kısa süre içinde doktoruyla kapalı 
devre bir iletişim ağı kurmuş oluyor. Tamamıyla 
KVKK ile uyumlu ve Türkiye’deki sunucular 
üzerinden hizmet veren bu sistem aracılığıyla 
hasta ilaç hatırlatması kurabiliyor, ölçümlerini 
kaydedebiliyor, dokümanlarını saklayabiliyor 
ve dilediği zaman doktoruyla online görüntülü 
görüşebiliyor. Projenin ikinci fazında ise Albert 
Sağlık Asistanı ve Albert Web Platformu’nun 
onkoloji ve hematoloji alanı için özelleşmesi, bu 
sayede hasta ve doktorlara sağladığı faydanın 
artırılması planlanıyor.

Abdi İbrahim'in pandemi sürecinde  
hayata geçirdiği projelerin aldığı ödüllere   
buradan ulaşabilirsiniz.

s.39

Evine Sağlık iç iletişim projesi 
ile amacımız, bu zorlu COVID-19 
sürecinde “Yeni Normal”e uyum 
sağlayabilmek adına çalışanların 
psikolojisini dengede tutarken, 

ruhsal bütünlüğümüzü ve kişisel 
gelişimimizi devam ettirmekti. 

Böylece ruh, beden ve zihin sağlığını 
esas alan denge modelinden 

hareketle bu projeyi hayata geçirdik. 
Böyle bir dönemde birlik ve 

beraberlik içerisinde olduğumuzu 
görmekten ve bu projeye katkı 
sağlamaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz.

Abdi İbrahim,  
Evine Sağlık Ekibi
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YÖNETİM

Etik, şeffaflık, risk ve 
uyum süreçlerine  
entegre bir 
kurum kültürü
Doğduğu topraklara olan borcunu yatırım, üretim, 
ihracat ve istihdam yoluyla ödeme arzusunu ortaya 
koyan Abdi İbrahim, faaliyetlerini sürdürürken 
kurumsal değerlerinden ödün vermeden insana 
saygılı, kapsayıcı, etik ve sorumlu bir yaklaşımla 
hareket ediyor.
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%6,05%6,152019 pazar payı →
ABD doları

2020 pazar payı →
ABD doları

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Türkiye ilaç 
pazarındaki liderliğini 
sürdürmek

2020 yıl sonu itibarıyla 

60’tan fazla ülkeye ihracat
2020’de uluslararası pazarlarda 
elde edilen net satışın  
2018’e göre artış oranı → ↗%10

34

2019 yılında sonuçlanan Kurumsal Algı ve İtibar Araştırması’nda, pek çok paydaş nezdinde 

sektörde ilk akla gelen, tanınan ve en beğenilen firma seçildi.

2019 ve 2020 yıllarında  
öne çıkan yatırımlar →

İsviçreli OM Pharma ilaç 
şirketini, İsviçreli bir ortak 
girişim grubu ile satın aldı.

AbdiBio bünyesinde, Biyoteknolojik 
Ürün Geliştirme Laboratuvarı 
yatırımı gerçekleştirdi.

Steril Oftalmoloji ve  
Steril İnhalasyon Tesisi  
üretime başladı.

Üye olunan ve destek verilen  
platform ve inisiyatif sayısı →

Uluslararası pazarlarda 
genişlemek

Güçlü marka  
itibarını korumak

İnovatif bir yaklaşımla  
yatırım yapmak

Ulusal ve uluslararası 
platformlara  
destek vermek
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Yönetim Stratejisi

Sektördeki öncü konumunu 
sürdürülebilir kılmak için inovatif bir 
yönetim yaklaşımı benimseyen Abdi 
İbrahim, uzun vadeli stratejik planları, 
tüm fırsat ve tehditlere karşı aldığı 
hızlı aksiyonları sayesinde hedeflerine 
emin adımlarla ilerliyor.

SOSYAL ANA HEDEF
Sağlık, bilim, inovasyon ve  
çevre alanlarında projeler  

gerçekleştirerek  
topluma fayda  

sağlamak

ÇEVRESEL ANA HEDEF
2030 yılında  
“karbon nötr  
Abdi İbrahim”  

olmak

YÖNETSEL ANA HEDEF
Etik, şeffaflık, risk ve  

uyum süreçlerine  
entegre bir kültürle  

hareket ederek  
hedeflere  
ulaşmak

DAHA SAĞLIKLI  
DAHA YAŞANABİLİR  

DAHA İYİ  
BİR GELECEK İÇİN;

Ecz. Nezih Barut
Yönetim Kurulu Başkanı

Nesrin Barut Esirtgen
Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili

Ahmet Kamil Esirtgen
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Cenan Esirtgen
Yönetim Kurulu ve  
İcra Kurulu Üyesi

İbrahim Barut
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Akçakayalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu

1912 yılında Abdi Nadir İbrahim 
Bey tarafından kurulan Abdi 
İbrahim San. Tic. A.Ş., halen 
ailenin üçüncü kuşağını temsil 
eden Ecz. Nezih Barut’un 
Yönetim Kurulu Başkanlığında 
yönetilmektedir. Yüzde 100 yerli 
sermayeli Abdi İbrahim, Barut ve 
Esirtgen ailelerinin yüzde 50’şer 
ortaklık yapısıyla kurumsallaşmayı 
başarmış bir aile şirketidir.

Kurulduğu günden bu yana büyük 
hedefler ve büyük idealler peşinde 
koşan Abdi İbrahim, her zaman 
uzun vadeli stratejik planlar yapıp 
tüm faaliyetlerini üç boyutlu bakış 
açısı ile gerçekleştirmektedir. Bu 
anlayışla 2014 yılında “POWER-Aİ 
Strateji Vizyon Projesi”ni hayata 
geçirerek “mevcut ürünler, yeni 
ürünler, uluslararası pazarlar, 

üretim hizmetleri, satın alma ve 
yeni ortaklıklar” olmak üzere beş 
ana büyüme alanına odaklanmıştır. 
Beş yıllık süreçte POWER-Aİ 
kapsamında iş süreçlerini 
iyileştirmiş, pek çok projeye imza 
atmış ve büyüme alanlarında 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Her 
yıl gücüne güç katan Abdi İbrahim, 
2015’ten 2020’ye bakıldığında 
dolar bazında yüzde 59 büyüme 
elde etmiştir.

Başarılı bir şekilde uyguladığı 
POWER-Aİ sürecini 2020 yılında 
tamamlayan Abdi İbrahim, Ocak 
2021’de yeni stratejik planı 
olan VISION 2025’in lansmanını 
gerçekleştirmiştir. “Değişen 
dünyanın iyileştiren gücü olacağız” 
mottosuyla tasarlanan VISION 
2025 kapsamında, Abdi İbrahim’in 
beş yıllık süreçte istediği hedeflere 
ulaşmasını mümkün kılacak sekiz 
stratejik program ve 45 inisiyatif 
yer almaktadır.

| GRI | 
| 102-22 | 102-23 | 405-1 |

Nesrin Barut Esirtgen
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdi İbrahim’in, 109 yıllık köklü 
tarihine yakışan bir yılı geride 
bıraktık. 109 yıllık tecrübemizin, 
işimize olan saygımızın, özenimizin 
ve iddiamızın bize kazandırdığı 
yetkinlikler bizi yukarı taşıyan 
unsurlar oldu. 2021, bundan 
sonraki beş yıllık dönemimizin ilk 
yılı olacak. Başlangıçlar önemlidir 
ve değerlidir. İyi başlayıp iyi devam 
edeceğimize yürekten inanıyorum. 
Bundan sonra da Abdi İbrahimliler 
olarak dünyamıza, sektörümüze, 
insanımıza, toplumumuza 
karşı duyarlı ve özenli tavrımızı 
sürdüreceğiz. Sadece Türkiye’de 
değil, bulunduğumuz tüm 
ülkelerdeki çalışanlarımızla büyük 
hedeflere koşacağız. Öncü ve 
lider olmanın gerektirdiği gibi çok 
çalışmaya devam edeceğiz.
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Çevresel sürdürülebilirlik 
liderleri arasına girmek.

Çalışanları, tüm üçüncü şahıs firma 
ve ilgili tarafları çevrenin korunması 
konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi 
(O-LCA) kapsamında, değer zincirinin 
tamamında karbon emisyonlarını 
azaltacak adımlar atmak.

Çevresel Hedefler
Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol 
altında tutmak ve en aza indirmek için 
uygun teknolojiyi kullanmak.

Çevresel kirliliği önlemek amaçlı, yasal, 
uluslararası mevzuatlar ve müşteri 
gerekliliklerini takip etmek ve bunlara 
uyum sağlayarak çevre performansını 
sürekli iyileştirmek.

Biyoçeşitliliği korumak için adımlar 
atmaya devam etmek.

Su kaynakları başta olmak 
üzere tüm doğal kaynakların 
etkin kullanımını sağlamak.

Plastik içerikli ambalajlar 
yerine doğaya daha az zararlı 
ambalaj malzemelerinin 
kullanımını yaygınlaştırmak.

Atık yönetimi konusunda 
önemli adımlar atmak.

Dezavantajlı kesimlerin 
ilaca ve sağlık hizmetlerine 
erişimini sağlamak.

Halkın ilaç ve sağlık 
konusunda doğru 
bilgilenmesini sağlamak.

Sosyal Hedefler

Yetenek kazanımı 
ve yönetiminde 
mükemmelleşmek.

Sağlık sektöründeki yeniliklere 
öncülük etmek.

Ülkede bilim farkındalığını 
artırmak.

Sağlıkta sosyal inovasyonu 
desteklemek.

İnsan kaynağı için tutku ile 
çalışılan bir ortam ve iklim 
sağlamak.
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Şirket Politikaları 

Sürdürülebilir başarıda şirket politikalarına 
büyük önem veren Abdi İbrahim, ulusal 
ve uluslararası standartlar doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Stratejik önceliklerle 
ilişkilendirilmiş performans ve 
şirket kültürünü oluşturmak ve 
sürdürmek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini, 
kadın istihdamını ve fırsat 
eşitliğini teşvik etmek.

Stratejinin öngördüğü 
yetkinlikleri ve becerileri 
geliştirmek.

İK altyapısının gerektirdiği 
sistem ve sürdürülebilir 
süreçleri oluşturmak.

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak 
için, çalışma alanında bulunan 
potansiyel tehlikeler ve faaliyetlerden 
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik 
riskleriyle ilgili koruma parametrelerini 
belirlemek ve uygulamak.

Çalışanların, tedarikçi ve alt işverenlerin 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını 
etkin bir şekilde yerine getirmeleri için 
eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Yeni ürünler geliştirerek hayatları 
iyileştirmeye devam etmek.

Yönetsel Hedefler

Türkiye’de kârlılığını korurken 
pazar liderliğini sürdürmek.

Gelişmiş pazarlarda yerleşik 
oyuncu olmak.

Uluslararası pazarlarda genişlemek 
ve yurtdışı gelirlerin toplam içindeki 
payını artırmak.

Üretim hizmetlerinde Türkiye’yi 
Avrupa’nın önemli üretim üslerinden 
birisi haline getirmek.

Kendi biyoteknolojik ilaçlarını 
geliştirebilmek.

Güçlü marka itibarını koruyup çalışanları 
için değer yaratarak, Türkiye’nin en 
saygın 10 şirketinden biri olmak.

Etik, şeffaflık, risk ve uyum  
süreçlerine entegre kurum kültürünü 
sürdürülebilir kılmak.

Abdi İbrahim’in şirket politikalarına 
buradan ulaşabilirsiniz.s.87
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Organizasyon  
Yapısı

İş ve  
Ürün Geliştirme  
Grup Başkanı*

Uluslararası Pazarlar  
Grup Başkanı*

Reçeteli Ürünler 
Pazarlama ve Satış  

Grup Başkanı*

Abdi İbrahim  
Otsuka  

Şirket Yöneticisi

Abdimed  
Tüketici Sağlığı 

Şirket Yöneticisi*

Tedarik Zinciri  
Grup Başkanı*

AbdiBio  
Grup Başkanı*

İnsan ve Kültür Grup 
Başkanı* CFO*

Kamu İlişkileri ve 
Kurumsal İletişim 

Direktörü

Strateji Koordinasyon 
ve İnovasyon Ofisi 

Müdürü

CEO*

Yönetim Kurulu Başkanı

* İcra Kurulu Üyesi
Liderlik Takımı'ndaki kadın oranı %20'dir.

Pazarlama 
Müdürü  

(TR)

Tanıtım Müdürleri 

Kanal Gelişim 
Müdürü

Pazarlama 
Müdürü  

(Uluslararası 
Pazarlar)

Medikal  
Grup Müdürü

Genel Tedaviler 
Grup Direktörü

Özel Tedaviler  
Grup Direktörü

MSS Pazarlama 
Satış Direktörü 

Solunum 
Pazarlama Satış 

Direktörü 

Ticari 
Operasyonlar 

Direktörü

Pazarlama  
Satış 

Mükemmelliği 
Direktörü 

Medikal  
Direktörü

Şirket Yönetici 
Yardımcısı

Grup Müdürü  
(Psikiyatri)

Grup Müdürü  
(Özel Uzmanlık)

Medikal Müdür

Farmakovijilans 
Uzmanı

Uyum ve Kalite 
Güvence 
Yöneticisi

Finans ve 
Operasyon 

Müdürü

Pazarlama Satış 
Direktörü 

Yeni Pazarlar ve 
Projeler Müdürü  

(Gelişmiş 
pazarlar)

Yeni Pazarlar ve 
Projeler Müdürü  
(Gelişmekte Olan 

Pazarlar)

Pazarlama Satış 
Mükemmelliği 

Müdürü

Medikal  
Grup Müdürü

AİRP  
Genel Müdürü

AİGP  
Genel Müdürü

Kimyasal Ürünler 
Tesis Direktörü

Üretim Hizmetleri 
Direktörü 

Tedarik Zinciri 
Planlama 
Direktörü

Teknoloji ve 
Yatırımlar 
Direktörü

Kalite Direktörü

OPEX ve Sürekli 
İyileştirme 

Müdürü

MS&T Müdürü

Çevre Sağlık 
Güvenlik Müdürü

İK Uygulamaları 
ve Sistemleri 

Geliştirme 
Direktörü

Organizasyon 
Geliştirme Müdürü

İK Direktörü  
(TR Kampüs)

İK Direktörü  
(Pazarlama Satış)

İK Müdürü  
(TR Genel 
Merkez)

Bordro ve Özlük 
Hakları Müdürü

İK Hizmetleri 
Müdürü  

(Genel Merkez)

Ar-Ge ve Projeler 
Direktörü

Üretim Müdürü

Kalite Müdürü

Bakım Onarım 
Yöneticisi

Finans Direktörü

Hazine ve Risk 
Yönetim Direktörü

Bilgi Sistemleri 
ve Teknolojileri 

Direktörü 

Hukuk İşleri ve 
Uyum Direktörü

Satınalma 
Direktörü

İş Geliştirme 
Direktörü

Ar-Ge Direktörü

Ruhsatlandırma 
ve Pazar Erişim 

Direktörü

Kurumsal İletişim Müdürü

Kamu İlişkileri Müdürü

Sürdürülebilirlik Müdürü

| GRI | 102-22 |
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İş Etiği İlkeleri

Abdi İbrahim Etik İlkeleri, şirketin tüm 
paydaşlarına karşı sorumlulukları 
kapsamında temel iş yapış prensiplerine 
ve iş etiği ilkelerine olan taahhüt ve 
bağlılığını yansıtıyor.

İç Denetim Uygulamaları

Abdi İbrahim bünyesinde bağımsız 
ve tarafsız olarak faaliyet gösteren İç 
Denetim Direktörlüğü, Şirket’in tüm 
çalışmalarının etkinliğini, verimliliğini 
ve yasal mevzuata uyumunu 
denetliyor.

İtibar Yönetimi

Abdi İbrahim, 100 yılı aşkın 
deneyim ve uzmanlıkla oluşturduğu 
köklü kurum kültürünü ve 
itibarını korumak için, vizyonu ve 
kurumsal değerleri çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdürüyor.

1912’den bu yana insan sağlığının en temel 
ve öncelikli sorumluluğu olduğunun bilinciyle 
hareket eden Abdi İbrahim; işini tam, doğru ve 
dürüst bir şekilde yapmanın önemine inanmakta, 
standartlarını da bu doğrultuda daima en yükseğe 
koymaktadır. Bu yaklaşımla paydaşlarının duyduğu 
güven ve saygıyı yarınlara taşımak isteyen 
Şirket, kılavuz niteliği taşıyan etik ilkelerine 
tüm iş süreçlerinde sadık kalmayı en büyük 
sorumluluklarından biri olarak görmektedir.

Tüm ürünlerini, en yüksek teknolojiyi kullanarak, 
uluslararası standartlar ve fikri haklar başta olmak 
üzere tüm yasal düzenlemelerin öngördüğü kalite 
ve güvenlik şartlarına haiz şekilde üreten ve 
insanların hizmetine sunan Abdi İbrahim, tüm iş 
süreçlerinde etik ve şeffaflık ilkeleriyle çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Ürün güvenliliğini de vazgeçilmez ilkelerinden 
birisi olarak gören Abdi İbrahim’in farmakovijilans 
sistemi ve cGMP onaylı üretim tesisleri, ulusal ve 
uluslararası sağlık otoriteleri ve firmalar tarafından 
denetlenmektedir. Şirket’in 2019-2020 yıllarındaki 
denetimlerinin hepsi başarıyla sonuçlanmıştır.

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren 
Abdi İbrahim İç Denetim Direktörlüğü; 
Denetim Komitesi Yönetmeliği ve İç Denetim 
Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmekte; risk yönetimi, kontrol ve 
yönetişim süreçlerine değer katmaya 
odaklanmaktadır.

Tüm iş süreçlerinde yasal düzenlemelerin yanı 
sıra toplumsal normları ve İş Etiği İlkeleri’ni 
göz önünde bulunduran Abdi İbrahim için, 
kurum içi ve kurum dışı kontrol, erken uyarı ve 
denetim faaliyetleri stratejik öneme sahiptir. 
Bu kapsamda yolsuzluk ve rüşvetle mücadele 
konusunda da titiz davranılmaktadır. Şirket 
içinde ve dışında yürütülen iş süreçlerinde 
karşılaşılması muhtemel yolsuzluk ve rüşvet 
vakalarıyla mücadelede hesap verebilirlik, 
şeffaflık kriterlerini ve etik değerleri esas 
alan Abdi İbrahim, iş ilişkilerinde her türlü 
finansal bağımlılıktan kaçınmakta, finansal ve 
operasyonel verileriyle ilgili olarak iş birliği 
yaptığı kurumları ve kamuoyunu doğru ve 
eksiksiz bir biçimde bilgilendirmektedir.

Köklü kurum kültürü sayesinde kamuoyu 
nezdinde yüksek bir itibara sahip olan Abdi 
İbrahim’de, raporlama döneminde herhangi bir 
yolsuzluk ve rüşvet vakası yaşanmamıştır.

Abdi İbrahim’in odağından ayırmadığı 
konulardan biri yüksek ürün kalitesini 
korumaktır. Bu kapsamda ürün geliştirmeye 
yönelik tüm Ar-Ge çalışmalarını ve klinik 
araştırmaları, ulusal mevzuatın yanı sıra 
uluslararası regülasyonlar çerçevesinde ve 
tıp etiği ışığında sürdürmektedir. Bu yaklaşımı 
ve itibar yönetimi konusunda gerçekleştirdiği 
çalışmalar sayesinde bugüne kadar birçok 
araştırmada yüksek itibar sonuçları elde eden 
Abdi İbrahim, 2019 yılında yurtdışı çalışanları 
da dahil olmak üzere tüm paydaşları 
nezdinde 3 bin 500 örneklemli Kurumsal Algı 
ve İtibar Araştırması’nı gerçekleştirmiştir. 
Araştırmaya göre pek çok paydaş nezdinde 
sektörde ilk akla gelen, tanınan ve en 
beğenilen firma olmuştur.

Abdi İbrahim İş Etiği İlkeleri’ne  
buradan erişebilirsiniz.

www

Abdi İbrahim’in  
Etik Davranış İlkeleri

Tarafsızlık

Dürüstlük

Güvenilirlik

Şeffaflık

Toplumsal fayda 
ve çevreye saygı

Bilgi güvenliği

2019 yılında gerçekleştirilen 
3 bin 500 örneklemli Kurumsal 
Algı ve İtibar Araştırması’na 
göre Abdi İbrahim, pek çok 
paydaş nezdinde sektörde 
ilk akla gelen, tanınan ve en 
beğenilen firma oldu.

| GRI | 102-16 | 102-17 |

| GRI | 205-1 |
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Paydaş İlişkileri  
Yönetimi

| GRI | 102-40 |

Sürdürülebilirlik alanında 
ilerlemede paydaşların 
önemine ve etkisine inanan 
Abdi İbrahim, tüm iç ve dış 
paydaşlarıyla etkin iletişim 
kuruyor ve aldığı geri 
bildirimlerle çalışmalarını 
şekillendiriyor.

Çalışanlardan nihai tüketicilere, 
hekimlerden eczacılara, sivil toplum 
örgütlerinden lisansörlere tüm 
paydaşlarıyla düzenli iletişim kuran 
ve iş birliği içinde olan Abdi İbrahim, 
paydaşlarının beklenti ve önceliklerini 
almaya büyük önem vermekte, bunları 
tüm iş süreçlerinde dikkate almaktadır. 

Abdi İbrahim’in paydaş haritası ve 
iletişim kanalları sağda yer almaktadır.

ABDİ İBRAHİM  
PAYDAŞ HARİTASI

Dernekler ve sivil toplum 
kuruluşları: Proje ortaklıkları, 
üyelikler, toplantı katılımları

İlgili kamu otoriteleri ve 
devlet kurumları: İlgili 
departman yetkilileri ziyaretleri, 
merkez ofis ziyaretleri, üyelik, 
toplantı katılımları

Abdi İbrahim çalışanları:  
İntranet, tablet iletişim platformu, 
kurum içi dergi, e-bülten, e-eğitim, 
medikal bilgi paylaşımı toplantıları, 
devre ve yıl sonu toplantıları, sosyal 
kulüp faaliyetleri, sportif etkinlikler, 
gönüllülük çalışmaları, çalışan 
bağlılığı anketi, öneri sistemi, 
oryantasyon programı, kariyer 
gelişim programı, performans 
görüşmeleri

Medya mensupları:  
Basın toplantıları, basın 
bültenleri, röportajlar, özel 
haber çalışmaları, kurum itibarı 
ve algı araştırması

Hasta ve hasta yakınları: 
Farkındalık ve bilinçlendirme 
projeleri

Ecza Depoları: Ziyaretler, 
telefon görüşmeleri, kurum 
itibarı ve algı araştırmaları

Hekimler: Tıbbi tanıtım temsilcileri 
ziyaretleri, bilimsel toplantılar, kongreler/
konferanslar, paneller, hekim mektupları, 
kurum itibarı ve algı araştırmaları, pazar 
araştırmaları, klinik çalışmalar, diyalog 
hattı, kurumsal web sitesi

Eczaneler: Tıbbi tanıtım temsilci 
ziyaretleri, eczacı mektupları, 
telefon görüşmeleri, kurum itibarı 
ve algı araştırmaları, diyalog hattı, 
kurumsal web sitesi

Toplum: Toplumsal katkı çalışmaları, 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, 
kariyer günleri, kurum itibarı ve algı 
araştırmaları, kurumsal web sitesi, sosyal 
medya iletişim kanalları

Tedarikçiler: Tedarikçi ziyaretleri, 
denetimleri, değerlendirme 
sistemi, telefon görüşmeleri
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Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu

Türkiye Odalar ve  
Borsalar Birliği

GS1 Ticaretin Küresel Dili 
Organizasyonu

İlaç Endüstrisi  
İşverenler Sendikası

İstanbul İhracatçı Birlikleri  
Genel Sekreterliği

Türkiye  
İhracatçılar Meclisi

İstanbul  
Kimyevi Maddeler ve 
İhracatçılar Birliği

İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri

İstanbul  
Sanayi Odası

İstanbul  
Ticaret Borsası

İstanbul  
Ticaret Odası

Türkiye  
İnsan Yönetimi Derneği

Türkiye Sanayicileri ve  
İş İnsanları Derneği

Türkiye Eğitim ve  
Gelişim Platformu

Türkiye  
Kurumsal Yönetim Derneği

Kamu İletişimi ve  
Kurumsal İlişkiler  
Yönetimi Derneği

ISPE, The International  
Society for Pharmaceutical 
Engineering

Çevre Koruma ve  
Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı

Kurumsal İletişimciler 
Derneği

Tüm Gıda  
Dış Ticaret Derneği

Kozmetik ve  
Temizlik Ürünleri 
Sanayicileri Derneği

Marmara  
Tıbbi Cihaz Üretici ve 
Tedarikçileri Derneği

İsviçre  
Ticaret Odası

BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (UNGC)

Küresel Raporlama 
İnisiyatifi (GRI)

Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri (WEPs)

İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği

İş Dünyası  
Plastik Girişimi

Karbon Saydamlık Projesi 
(Carbon Disclosure 
Project-CDP)

UNGC  
CEO Water Mandate

Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi (SBTi- Science 
Based Targets Initiative)

Recover Better

Türkiye  
Döngüsel Ekonomi 
Platformu

Türkiye  
Materials Marketplace

Kurumsal Üyelikler ve  
Desteklenen Girişimler

Sivil toplum kuruluşlarının önemine ve gücüne inanan Abdi İbrahim, farklı alanlarda faaliyet 
gösteren ulusal ve uluslararası sendika, oda, dernek gibi platformlarda aktif olarak görev alıyor.
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Ödüller ve Başarılar

Abdi İbrahim, başarılı ve yenilikçi çalışmaları, hayata geçirdiği 
projeleri, gösterdiği performans ile 2019 ve 2020 yıllarında 
çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Abdi İbrahim, İyi Yaşam Markaları arasında 
yer aldı
Sustainable Brands Istanbul için Nielsen 
tarafından gerçekleştirilen “Good Life Brands/
İyi Yaşam Markaları 2019”da, tüketicilerin 
tercihleri ile Abdi İbrahim sağlık sektöründeki 
ilk beş firma arasında yer aldı.

Abdi İbrahim’in Ar-Ge posterine ödül
Abdi İbrahim Ar-Ge ekibi, 7. Uluslararası 
İlaç Kimyası Konferansı’nda “Alcohol-
Induced Dose Dumping Studies in Gastro-
resistant Hard Gelatine Capsules Containing 
Immunosuppressant Drug” başlıklı posteriyle 
üçüncülük ödülünü kazandı.

İksir Programı ilaç kategorisinde birinci oldu
Abdi İbrahim İksir Genç Yetenek Geliştirme 
Programı, Toptalent tarafından düzenlenen 
Top100 Talent Program 2019 listesinde ilaç 
kategorisinde birinci oldu. Genel sıralamada 
ise 15. sıraya yerleşti.

İksir Programı ilaç kategorisinde birinci oldu
Abdi İbrahim İksir Genç Yetenek Geliştirme 
Programı, Toptalent tarafından düzenlenen 
Top100 Talent Program 2019 listesinde ilaç 
kategorisinde birinci oldu. Genel sıralamada 
ise 15. sıraya yerleşti.

Mustafa Darman, Türkiye’nin En Etkin 50 
CFO’sundan biri
Abdi İbrahim Finans Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Darman, CFO 2019 Summit 
kapsamında Fortune Türkiye ve DataExpert iş 
birliğiyle düzenlenen araştırmada, Türkiye’nin 
En Etkin 50 CFO’sundan biri seçildi.

Hakan Onel, “En Etkin 50 İK 
Yöneticisi”nden biri
Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Onel, CHRO Summit 2019 
kapsamında düzenlenen araştırmada “En Etkin 
50 İnsan Kaynakları Yöneticisi”nden biri seçildi.

Abdi İbrahim Ar-Ge 250’de yine üst sıralarda
Abdi İbrahim, Turkishtime dergisinin 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ile 
gerçekleştirdiği 2018 yılı Ar-Ge 250 listesinde 
sektör kategorisinde ilk üç arasına girdi, diğer 
yedi kategoride üst sıralarda yer aldı.

Abdi İbrahim “En Gözde Şirketler” arasında
Abdi İbrahim, Türkiye ve dünyadan işverenleri 
bir araya getiren Employer Brand Summit 2019 
kapsamında düzenlenen “En Gözde Şirketler 
Ödülleri”nde ilaç sektöründe ikincilik ödülünün 
sahibi oldu.

Abdi İbrahim’e sosyal medya alanında altın 
ödül
Abdi İbrahim, Marketing Türkiye ve BoomSonar 
iş birliği ve Deloitte uzmanlığıyla düzenlenen 
Türkiye’nin en kapsamlı ilk sosyal medya 
yarışması “Social Media Awards Turkey”de ilaç 
kategorisinde birinci oldu.

Abdi İbrahim, Türkiye’nin sanayi devleri 
arasında
Abdi İbrahim, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından Türkiye’nin en büyüklerinin 
belirlendiği 2018 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesinde önceki yıla göre 37 
basamak birden yükselerek 97. sıraya yerleşti, 
ilaç sektöründe ise yine birinci oldu.

Yara bakım örtüsü klinik çalışmasına Sözel 
Bildiri Ödülü
Abdi İbrahim’in yenilikçi ürünü yara bakım 
örtüsü, 41. Türkiye Endokrinoloji ve 
Metabolizma Hastalıkları Kongresi’nde Prof. Dr. 
Şevki Çetinkalp tarafından sözlü bildiri olarak 
sunuldu ve üçüncülük ödülü aldı.

2019 →
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Abdi İbrahim, Capital 500 listesinde yine 
sektör lideri
Abdi İbrahim, “Capital 500-Türkiye’nin En Büyük 
500 Özel Şirketi Araştırması”nda, önceki yıla 
göre üç basamak yükselerek 144. sırada yer 
aldı, ilaç firmaları arasında ise yine birinci oldu.

Abdi İbrahim’e Altın Değerler Ödülü
İstanbul 3. Ekonomi Zirvesi’ne katılan 
Abdi İbrahim Rx2 Genel Müdürü Dr. Oğuz 
Mülazımoğlu, Altın Değerler Ödülü’ne layık 
görüldü.

Abdi İbrahim, yılın ilaç şirketi seçildi
Abdi İbrahim, Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen 
Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde Yılın İlaç 
Şirketi seçildi.

Abdi İbrahim, ilaç sektörünün en kadın 
dostu şirketi
Abdi İbrahim, Capital dergisinin düzenlediği 
“Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında, kadın 
istihdamına yaptığı katkı ile “Kadın Yönetici 
Dostu 100 Şirket” sıralamasında 36. ve “Kadın 
Dostu 100 Şirket” sıralamasında 52. sırada yer 
aldı. İlaç şirketleri arasında ise birinci oldu.

Ella’ya Felis’ten başarı ödülü
MediaCat’in her yıl düzenlediği Felis 2019 
ödüllerine Ella için hazırlanan 360 derece 
iletişim kampanyasıyla katılan Abdi İbrahim, 
sağlık iletişimi kategorisinde web sitesi dalında 
başarı belgesine layık görüldü.

Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi’ne ödül
Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknoloji ve 
Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü. 

Abdi İbrahim, Türkiye’nin en büyük 
ihracatçılarından biri
Abdi İbrahim, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından gerçekleştirilen “2018 
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması” 
araştırmasında, önceki yıla göre 30 
basamak birden yükselerek 567. sıraya 
yerleşti.

Abdi İbrahim “En Çekici İşverenler” 
arasında
Abdi İbrahim, Universum’un Türkiye’de 
yaptığı “En Çekici İşverenler Araştırması 
2019”da önceki yıllarda olduğu gibi 
en çekici işverenlerden biri seçildi. 50 
üniversitede gerçekleştirilen araştırmada 
Tıp/Sağlık Bilimleri kategorisindeki 
öğrencilerin tercihleriyle üçüncü, 
genç profesyonellerin tercihleriyle ise 
dördüncü sırada yer aldı.

Abdi İbrahim’e İlaç Sektörü Dijitalleşme 
Ödülü
Abdi İbrahim, Platin Dergisi ve Ipsos Araştırma 
ve Danışmanlık Şirketi iş birliği ile yürütülen 
Platin Global 100 Ödülleri’nde “İlaç Sektörü 
Dijitalleşme Ödülü”ne layık görüldü.

Abdi İbrahim, yine Türkiye’nin en büyükleri 
arasında
Abdi İbrahim, “Capital 500-Türkiye’nin En 
Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nda, 
önceki yıla göre 19 basamak birden yükselerek 
125. sırada yer aldı. İlaç firmaları arasında ise 
yine birinci sıraya yerleşti.

COVID-19 ile Mücadeleye Katkı 
Kampanyası’na Platin Ödül
Abdi İbrahim’in COVID-19 ile Mücadeleye 
Katkı Kampanyası, Türkiye Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 
Ödülleri’nde SKA 3 Sağlıklı Bireyler 
Kategorisi’nde Platin Ödül’e layık görüldü.

2020 →
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Sosyal medyada en yüksek etkileşimi alan 
ilaç şirketi oldu
Sosyal medya ölçümleme platformu 
BoomSocial’ın ilaç sektöründe yer alan 31 
Twitter hesabına yönelik 1 Mart-24 Mayıs 2020 
tarihleri arasında yaptığı analize göre, Abdi 
İbrahim ilaç firmaları arasında en çok etkileşimi 
alarak sektörün en çok konuşulan şirketi 
olmayı başardı.

En kadın dostu ilaç şirketi seçildi
Abdi İbrahim, Capital dergisinin düzenlediği 
Kadın Dostu Şirketler araştırmasında; “Kadın 
Yönetici Dostu 100 Şirket” sıralamasında 24., 
“Kadın Dostu 100 Şirket” sıralamasında 53. 
sırada yer aldı. Araştırmada, son yedi yılda 
kadın çalışan oranını en çok artıran şirket 
sıralamasında 14. ve ilaç şirketleri arasında ise 
1. oldu.

COVID-19 ile Mücadeleye Katkı 
Kampanyası’na Topluma Destek Ödülü
Abdi İbrahim’in gerçekleştirdiği COVID-19 
ile Mücadeleye Katkı Kampanyası, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(TİSK) düzenlediği sosyal sorumluluk alanında 
COVID-19’la mücadeleye özel ilk ödül programı 
olan Ortak Yarınlar Ödülleri’nde “Topluma 
Destek Ödülü”ne layık görüldü.

Abdi İbrahim, Sosyal Medya Top 100 
Listesi’nde ilk 10’a girdi
COVID-19’a karşı yürüttüğü destek kampanyası 
ile medya büyük yankı uyandıran Abdi İbrahim, 
“Sosyal Medya Marka Endeksi SocialBrands 
Turkey Mayıs Ayı Sosyal Medya Top 100 
Listesi”nde 7. sıraya yerleşti. “Ağustos Ayı 
Sosyal Medya Top 100 Listesi”nde de yine 
önemli bir başarı elde etti ve listede tek ilaç 
firması olarak 60. sırada yer aldı.

Mustafa Darman, Türkiye’nin En Etkin 50 
CFO’sundan biri
Abdi İbrahim Finans Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Darman, CFO 2020 Summit 
kapsamında düzenlenen araştırmada, 
“Türkiye’nin En Etkin 50 CFO”sundan biri seçildi.

Abdi İbrahim’e, Kadın Yönetici İstihdamı 
Ödülü
Abdi İbrahim, Amerikan Şirketler Derneği 
(AmCham Türkiye) tarafından düzenlenen 
Türk-Amerikan İş Dünyası Ödülleri’nde 
(I AmChamPion Awards) “Kadın Yönetici 
İstihdamı Ödülü”ne layık görüldü.

Abdi İbrahim’e Altın Ödül
Abdi İbrahim, Marketing Türkiye ve BoomSonar 
tarafından düzenlenen Social Media Awards 
Turkey 2020’de ilaç kategorisinde Altın Ödül’e 
layık görüldü.

Ufuk Güler, Türkiye’nin En Etkili Tedarik 
Zinciri Profesyonelleri’nden biri
Abdi İbrahim Tedarik Zinciri ve Satınalma 
Direktörü Ufuk Güler, Supply Chain 
Professionals Club (SPC) bünyesinde, 
Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı 
ile düzenlenen “Türkiye’nin En Etkili Tedarik 
Zinciri Profesyonelleri”nden biri seçildi.

Abdi İbrahim’e, Stevie Awards’tan iki altın 
ödül
Abdi İbrahim, Stevie Awards’ta iki altın ödül 
birden kazandı. Abdi İbrahim’in “Bölge Müdürü 
Seçim Süreci”, Kariyer Yönetimi Başarısı 
kategorisinde; “Evine Sağlık” iç iletişim 
projesi ise Pandemi Döneminde En Yenilikçi 
İK Teknolojisi Kullanımı-Avrupa kategorisinde 
Altın Stevie Ödüllerine layık görüldü.Abdi İbrahim, yine Türkiye’nin sanayi 

devleri arasında
Abdi İbrahim, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından Türkiye’nin en büyüklerinin 
belirlendiği 2019 yılı “İSO Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde, 97. sıraya 
yerleşerek ilaç firmaları arasında yine birinci 
sırada yer aldı.

En güvenilir ilaç şirketi seçildi
Abdi İbrahim, halkın seçtiği en güvenilir 
markaların açıklandığı Trust Istanbul Visionary 
Awards’ta “En Güvenilir İlaç Şirketi” ödülünü 
kazandı.

Abdi İbrahim, Twitter’da trend topic oldu
Abdi İbrahim, COVID-19 tedavisinde olumlu 
netice verebildiği gözlemlenen ürününü 
Sağlık Bakanlığı’na bağışladığını, 3 Nisan’da 
sosyal medya kanallarında yayınladığı filmi ile 
duyurdu. Medyada ve sosyal medyada büyük 
ses getiren duyuru ile Abdi İbrahim, Twitter’da 
trend topic oldu.
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Abdi İbrahim “En Çekici İşveren” seçildi
Abdi İbrahim, Universum’un Türkiye’de 
yaptığı “En Çekici İşverenler Araştırması 
2020”de önceki yıllarda olduğu gibi en çekici 
işverenlerden biri seçildi. 55 üniversitede 
gerçekleştirilen araştırmada Tıp/Sağlık Bilimleri 
kategorisindeki öğrencilerin tercihleriyle 
birinci, genç profesyonellerin tercihleriyle 
ise üçüncü sırada yer aldı. Fen Bilimleri 
kategorisinde ise öğrencilerin görüşlerine 
göre birinci, bu alandaki genç profesyonellerin 
değerlendirmeleriyle ise ikinci sıraya yerleşti.

Teams platformu, Microsoft’ta başarı 
hikâyesi oldu
Abdi İbrahim’in pandemi sürecinde lansmanını 
tamamlayarak kullanımına başladığı Microsoft 
Teams dijital iletişim platformuna geçiş süreci, 
Microsoft’un global sitesinde başarı hikâyesi 
olarak yer aldı.

En inovatif 50 şirket arasında yer aldı
Abdi İbrahim, Fast Company dergisi tarafından 
Türkiye’de gerçekleştirilen Most Innovative 
Companies araştırmasında, “Yetenek Radarı” 
adlı deneyimli tıbbi tanıtım temsilcisi işe alım 
sistemi ile en inovatif 50 şirket arasında yer 
almayı başardı.

AİO’nun şizofreni araştırmasına 
ESOMAR’dan büyük ödül
Abdi İbrahim Otsuka’nın Türkiye’de bir ilk 
olan “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve 
Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık 
Araştırması”, ESOMAR tarafından “Fark 
Yaratma” kategorisinde birinci oldu.

İKSİR Genç Yetenek Geliştirme Programı ilk 
100’de
Abdi İbrahim’in İKSİR Genç Yetenek Geliştirme 
Programı, kariyer platformu Top Talent 
tarafından gerçekleştirilen TOP100 Talent 
Program yarışmasında, TOP100 program 
arasına girmeyi başardı.

En Çok Marka Başvurusu Yapan İlaç Firması 
ödülü
Abdi İbrahim, 8. Uluslararası İlaç Kimyası 
Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında “En 
çok marka başvurusu yapan ilaç firması” 
kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 
Abdi İbrahim Ar-Ge Bölümü’nün sunduğu 
poster de üçüncülük ödülü kazandı.

Abdi İbrahim’e Poster Bildiri Birincilik 
Ödülü 
Abdi İbrahim Medikal Müdürü Başak Taburoğlu 
Yılmaz, Biyoeşdeğerlik Yöneticisi Nilden Dayan 
ve Klinik Araştırmalar Müdürü Elif Oğralı, 
5. Uluslararası Yoğun Bakım Enfeksiyonları 
Kongresi’nde, “Posagil’in Eşdeğerlik Çalışması” 
ile “Poster Bildiri Birincilik Ödülü” kazandı.

Görmezden Gelmeyelim’e Altın Havan 
Ödülü
Abdi İbrahim Otsuka’nın Mayıs 2019’da 
dördüncü kez İstanbullularla buluşan 
“Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden 
Günümüze Şizofreni Serüveni” sergisi, 10. Altın 
Havan Ödülleri’nde yılın “Sosyal Sorumluluk” 
ödülünü aldı.

İstanbul Marketing Awards’tan ödül
Abdi İbrahim MSS ekibi, çocukların yaşadığı 
psikiyatrik sorunlar hakkında bilgilendirme 
ve hekimlerin günlük rutinlerini iyileştirecek 
en güncel bilgilerin paylaşılması amacıyla 
hazırladığı www.pediatrikpsikiyatri.com 
web sitesi ve Mentorship projesiyle İstanbul 
Marketing Summit tarafından düzenlenen 
İstanbul Marketing Awards’ta Mention Ödülü 
kazandı.

2020 yılı ödülleri filmine  
buradan erişebilirsiniz.

www

Sürdürülebilirlik Raporu’na, LACP Vision 
Awards’tan ödül
Abdi İbrahim’in 2017-2018 Sürdürülebilirlik 
Raporu, LACP Vision Awards’ta üç ödüle 
layık görüldü. Rapor, Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından yapılan 
değerlendirmede; İlaç sektörü kategorisinde 
Platin Ödül aldı, yarışan raporlar arasında Top 
100’de 16. sırada yer aldı ve en yaratıcı rapor 
kategorisinde ödül kazandı. Yarışmada, özet 
rapor da Platin ile ödüllendirildi.

Evine Sağlık Projesi, iyi uygulama örneği 
gösterildi
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği’nin (SKD Türkiye) düzenlediği 
COVID-19 ve İş Dünyası webinarında, Abdi 
İbrahim’in pandemi sürecinde hayata geçirdiği 
Evine Sağlık Projesi, iyi uygulama örneği olarak 
konuklarla paylaşıldı.
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PERFORMANS

Uluslararası 
pazarlarda  
günden güne  
artan etkinlik

Türkiye, Kazakistan ve Cezayir’deki 
fabrikalarında üretimini ve yatırımlarını 
sürdüren Abdi İbrahim, İsviçre’nin 
83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini bir 
ortak girişim grubu ile satın alarak 
uluslararası pazarlardaki büyümesine 
ivme kazandırdı.

| GRI | 203-1 | 203-2 |
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Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

2019 ve 2020 yıllarında ödenen  
vergi ve yasal yükümlülükler tutarı

2.113 milyon TL

Toplam ciro

621,9 milyon 
ABD doları

193 marka
403 ürün

2020 yıl sonu  
itibarıyla

2020 yıl sonu  
itibarıyla

Esenyurt Üretim Kompleksi, 
2019 ve 2020 yıllarında 29 
sağlık otoritesi ve müşteri 
tarafından denetlendi ve 
tamamında başarılı bulundu.

2019 ve 2020  
yıllarında

61 
beşeri tıbbi  
ürün ruhsatı

25 
tıbbi cihaz 
onayı

83  
marka tescil  
başvurusu

16 
takviye edici  
gıda onayı

9 
kozmetik 
onayı

44  
marka  
tescili

Türkiye’nin gelişimine 
ivme kazandırmak

Gelecek hedeflerini 
destekleyecek satış 
performansına ulaşmak

Ürün portföyünü 
referans ilaçlarla 
zenginleştirmek

Üretim kalitesini 
korumak ve 
denetimlerde başarılı 
olmak

Yeni ürünler  
geliştirmek

2019 ve 2020 yıllarında  
toplam Ar-Ge harcaması

127,03 milyon TL
Ar-Ge çalışmalarıyla iş 
süreçlerinden elde edilen 
katma değeri yükseltmek

8 ülkede  
44 marka tescil  
başvurusu

Toplam ihracat*

100 milyon 
ABD doları

29 ülkede  
201 ruhsat

Türkiye'de alınan  
ruhsat ve onaylar →

* Türkiye’den ve diğer 
ülkelerden yapılan toplam 
satış miktarıdır.

| GRI | 201-1 | 203-1 | 203-2 |
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63,063,970,152,0

4.4524.5603.9473.883

100849175

403 380395394

193185193189

6,056,155,945,80

199202188173

621,90639,40571,61552,54
Başlıca Finansal ve  
Operasyonel Göstergeler

Sektör liderliğini 
perçinleyen finansal 
ve operasyonel 
başarı

2002’den bu yana Türkiye’de 
sektör liderliğini sürdüren 
Abdi İbrahim, 2019 ve 2020 
yıllarında dünya genelinde 
yaşanan dalgalanmalara 
karşın hem ülkemizde hem de 
uluslararası pazarlarda güçlü 
bir performans sergiledi.

Ar-Ge Harcaması 
(Milyon TL)

Çalışan Sayısı***

Dış Satım Tutarı**
(İhracat, Milyon ABD doları)

Ürün Sayısı*

Marka Sayısı*

Yurtiçi Pazar Payı* 
(Dolar bazında ciro, %)

Toplam Satışlar* 
(Milyon kutu)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Toplam Ciro 
(Milyon ABD doları)

* Ocak-Aralık 2020 IQVIA Retail Dataview verisidir.
** Türkiye’den ve diğer ülkelerden yapılan toplam satış miktarıdır.
*** Yurtdışı ve iştirakler dahildir.

| GRI | 102-2 | 201-1 | 203-1 | 203-2 |
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Esenyurt  
Üretim Kompleksi

İstanbul’da 100 milyon dolarlık yatırımla 
83 bin metrekare kapalı alan üzerine 
kurularak 1996 yılında hizmete açılan 
Esenyurt Üretim Kompleksi, yılda 450 
milyon kutu üretim yapabilmektedir. 
GMP ve GLP gerekliliklerinin karşılandığı, 
modern ve çevre dostu teknolojilerin 
kullanıldığı tesislerdeki süreçler, hem 
teknolojik yatırımlar hem de izlenebilirliği 
ve verimliliği artırıcı otomasyon 
sistemleriyle sürekli geliştirilmektedir. 

1.200’den fazla ekiple ulusal ve 
uluslararası firmalara da üretim hizmeti 
verilen tesislerde; katı, yarı-katı ve likit 
formlarda üretim yapılmaktadır. 2019 
yılında 305 milyon kutu, 2020 yılında ise 
283 milyon kutu ilaç üretilmiştir. Üretimin 
yüzde 37’si dünyanın önde gelen ilaç 
firmaları için gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa ve dünyada ilaç üretimi 
konusunda lider ülkelerin otoriteleri 
ve firmaları tarafından denetlenen ve 
onaylanan Esenyurt Üretim Kompleksi, 
2019 ve 2020 yıllarında 29 adet 
sağlık otoritesi ve müşteri tarafından 
denetlenmiş ve başarılı bulunmuştur.

Üretim

Abdi İbrahim Türkiye, Kazakistan ve 
Cezayir’deki yüksek teknolojili üretim 
tesisleri ve iki yıl içinde Ar-Ge’ye 
yaptığı 130 milyon TL’ye yakın 
yatırımla dünya genelinde hayatları ve 
geleceği iyileştirmeyi sürdürüyor.

Yeni tesislerimiz ve ekipman yatırımlarımızla 
birlikte, üretim kapasitemiz giderek artmaya 

devam edecek. Bu durum yeni iş birlikleri, 
know-how birikimi, istihdam ve büyümeyi 

beraberinde getirecektir. Tüm tesislerimizde 
ve operasyonlarımızda dijitalizasyon, analitik 

karar destek mekanizmaları ve verimliliği 
odağımızda tutmayı sürdüreceğiz.

Altuğ Uysal
Abdi İbrahim Tedarik Zinciri 

Grup Başkanı

İstanbul / türKİye

Esenyurt Üretim Kompleksi sanal tur  
videosuna buradan erişebilirsiniz.

Yapılan denetimlere  
buradan ulaşabilirsiniz.s.87
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Abdi İbrahim, Türkiye’nin ihtiyacının 
tamamına yakınının ithalatla karşılandığı 
biyoteknolojik ilaçları üretmek için 
de önemli bir adım atarak 100 milyon 
dolarlık yatırımla ülkemizin en büyük 
biyoteknolojik ilaç üretim tesisi 
AbdiBio’yu kurmuştur. 13 bin 500 
metrekare kapalı alan üzerine kurulan 
ve 2018 yılında faaliyete geçen tesiste, 
hücre bankasından nihai ürüne kadar 
tüm üretim süreçleri uygulanmaktadır. 

AbdiBio, yılda 11 milyon flakon, 9 milyon 
şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon 
liyofilize üretim kapasitesine sahiptir. 
Kimyasal yöntemlerle üretilen ilaçlarla 
tedavi edilemeyen kanser, diyabet, 
romatizma gibi hastalıkların yanı sıra 
kan hastalıkları, gastroenterelojik, 
dermatolojik ve immünolojik hastalıklar 
için üretilecek biyoteknolojik ilaçlar, 
Türkiye’de kullanıma sunulmasının 
yanı sıra ihraç da edilerek Türkiye’yi 
biyoteknoloji pazarında global bir oyuncu 
haline getirecektir.

AbdiBio bünyesinde 2020 yılında, protein 
ve protein türevi moleküllerin analitik 
karakterizasyonunun ve analizlerinin 
gerçekleştirileceği Biyoanalitik 
laboratuvarı yatırımı tamamlanmıştır. 
Diğer yatırımlar olan Proses Geliştirme 
Laboratuvarı 2021 yılında, mAb 
üretim alanı ise 2023 yılında faaliyete 
geçecektir.

İlaç sektörünün geleceği olarak 
gördüğümüz biyoteknoloji, 2025 
stratejik büyüme planımızın en 

önemli alanlarından biri. AbdiBio ile 
sahip olduğumuz teknoloji ve üretim 
gücü bu yolda en büyük avantajımız.

Ramazan Karaduman
AbdiBio Ar-Ge ve Projeler 

Direktörü

AbdiBio Biyoteknolojik  
İlaç Üretim Tesisi

İstanbul / türKİye
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Kurulduğu günden bu yana güçlü 
Ar-Ge kültüründen beslenen Abdi 
İbrahim, 2008 yılında 40 milyon dolarlık 
yatırımla 13 bin 600 metrekarelik alanda 
Türkiye’nin ilk ve en büyük akredite ilaç 
Ar-Ge Merkezi’ni kurmuştur. En yeni 
formülasyon ve analitik metot geliştirme 
laboratuvarlarıyla yüksek teknolojide 
hizmet veren Merkez, ulusal ve 
uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
inhalasyon teknolojisi ve nanoteknolojik 
yöntemlerle ilaç geliştirme yeteneğine ve 
altyapısına sahiptir.

Yenilikçi ürünler geliştirme, 
biyoeşdeğerlik çalışmalarında yüksek 
başarı oranı yakalama, referans ürün 
geliştirme süreçlerini hızlandırma, 
Türkiye, Avrupa ve diğer bölgeler için 
Ortak Teknik Doküman (CTD) dosyalarını 
hazırlama ve değer katılmış ürünler 
geliştirme çalışmalarına odaklanan 
Ar-Ge Merkezi, yurtiçi ve yurtdışındaki 
bilimsel kuruluşlarla hayata geçirilen 
ortak projeler ile know-how transferi de 
gerçekleştirmektedir.

Türk ilaç sektöründe Ar-Ge’ye ayırdığı 
kaynak ile öncülüğünü sürdürmeyi 
hedefleyen Abdi İbrahim, geliştirme 
projeleri, proses iyileştirme ve alternatif 
kaynak projeleri ile üniversite-sanayi iş 
birlikleri açısından 2020 yılını oldukça 
verimli geçirmiştir.

Tıbbi cihaz gerekliliklerini karşılayan, 
etkin ve güvenilir, hızlı iyileşme 

sağlayan, transparan olması 
sebebiyle yaranın iyileşmesinin 
izlenmesine olanak veren, çevre 
dostu ve kullanımı kolay bir ürün 

olan yara bakım örtüsünü, dünyada 
ilk kez bu formülasyon ile 2021 
yılında hastaların kullanımına 
sunmayı hedefliyoruz. Derinin 
doğal bileşenlerinin özgün bir 
formülasyon kombinasyonu, 

resveratrol yüklü hiyaluronik asit, 
DPPC mikropartikülleri ve üç boyutlu 
kolajen-laminin dermal matrisinin bir 
arada olduğu ürünümüz kronik yara 
tedavisinde çığır açacak benzersiz 
bir içeriğe sahip. Yerli buluş olma 

özelliği taşıyan ve üniversite-sanayi 
iş birliği ürünü olan yara örtüsünün 
şimdiden 41 ülkede patentini aldık.

Udaya Dude
Abdi İbrahim Ar-Ge 

Direktörü

Abdi İbrahim  
Ar-Ge Merkezi

İstanbul / türKİye
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Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

İlaç üretim teknolojileri konusunda uluslararası 
standartlarda yetkinliğe sahip olan Abdi 
İbrahim’in Türkiye, Avrupa ve uluslararası 
patent başvuru sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 
193’e, tescilli patent sayısı ise Türkiye’de 26’ya, 
Avrupa’da 9’a ulaşmıştır. 

2020 yıl sonu itibarıyla dört adet faydalı model, 
dört adet tasarım tescili alan Abdi İbrahim, 
2020 yılı fikri mülkiyet hakları kapsamındaki 
iki patent başvurusu ve Avrupa Patent Ofisi 
tarafından onaylanan iki patenti ile ulusal ilaç 
endüstrisinin liderleri arasında yer almaktadır.

Abdi İbrahim’den yerli bir buluş:  
Yara bakım örtüsü

Abdi İbrahim’in Ege Üniversitesi ile birlikte 
geliştirdiği, doku onarımı sağlayan yara bakım 
örtüsü, benzersiz özellikleriyle etkili bir 
tedavi sunuyor. Kronik yaraların tedavisinde 
kullanılmak üzere yüksek teknoloji ile üretilen, 
biyoaktif bir ürün olan bakım örtüsü; Türkiye 
dahil 35 Avrupa ülkesi, Amerika, Japonya, 
Rusya, Çin, Avustralya ve Güney Afrika olmak 
üzere toplam 41 ülkede patent almıştır. 
İnsan derisinin kendi bileşenlerinden oluşan 
süngerimsi ve ağsı yapı ile yara iyileşmesini 
hızlandıran bakım örtüsü; yara üzerine 
konduğunda biyolojik olarak çözünen bir 
iskele oluşturarak sağlıklı doku oluşumunu 
sağlamaktadır. Kollajen, jelatin, laminin 
yapısındaki matriks yapı içinde hyaluronik asit, 
DPPC ve resveratrol mikropartiküllerini bir 
arada içeren ilk ve tek ürün olmasıyla benzersiz 
bir içeriğe sahiptir. Abdi İbrahim’in Türkiye’den 
dünyaya açılan inovatif tedavi ürünü, sekiz 
yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 2021 
yılında hastaların kullanımına sunulacaktır.

Abdi İbrahim, 2010 yılında 35 
milyon dolarlık yatırımla 22 bin 
600 metrekare kapalı alana ve 
toplam 14 bin 500 Euro palet 
depolama kapasitesine sahip Abdi 
İbrahim Lojistik Merkezi’ni faaliyete 
geçirmiştir. Malzeme hareketleri 
dahil tüm işlemlerin bilgisayar 
kontrolünde el değmeden yapıldığı 
Merkez, lojistikte teknolojinin 
ulaştığı son noktayı temsil 
etmektedir. Merkez’de, bina 
izleme sistemiyle 7/24 sıcaklık 
ve nem değerleri kontrol altında 
tutulmakta, günde ortalama 1.100 
palet hareket görmektedir.

2019 yılında Lojistik Merkezi’nde 
53 ülkeye yaklaşık 5 bin Euro 
palet ilaç ihraç edilmiş, üretim 
hizmeti verilen 26 firmaya 28 
bin Euro paletin üzerinde ilaç 
sevk edilmiştir. Yıl içinde mamul 
depoda yaklaşık 69 bin palet 
hareket görmüştür. 2020 yılında 
ise 52 ülkeye yaklaşık 5 bin Euro 
paleti aşkın ilaç ihraç edilmiş, 
üretim hizmeti verilen 24 firmaya 
31 bin Euro paletin üzerinde ilaç 
sevk edilmiştir. Yıl içinde mamul 
depoya yaklaşık 63 bin Euro palet 
gönderilmiştir.

Abdi İbrahim Lojistik 
Merkezi

620 metrekarelik bir alana sahip 
olan Hormon Üretim Tesisi, 
2018 yılında üretime başlamıştır. 
Türkiye’de bu yöndeki önemli bir 
ihtiyacı giderecek kapasitedeki 
tesis, Avrupa Birliği otoritesinden 
onay alan ilk hormon üretim 
tesisidir.

İstanbul / türKİye

Hormon Üretim Tesisi
İstanbul / türKİye
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Abdi İbrahim, Kazakistan’ın önde 
gelen ilaç üreticilerinden Global 
Pharm’ın yüzde 60 hissesini satın 
alarak 2012 yılında Abdi İbrahim 
Global Pharm (AİGP) şirketini 
kurmuştur. 12 bin metrekare kapalı 
alan üzerine kurulan ve yıllık 24 
milyon kutu üretim kapasitesi ile 
2015 yılında faaliyete başlayan 
AİGP, Abdi İbrahim’in Türkiye 
dışındaki ilk üretim tesisidir.

Kazakistan’ın en modern GMP 
üretim tesisi olma özelliğini 
taşıyan AİGP, başta diyabet ve 
antiviral ürünler olmak üzere, 
kardiyovasküler ve merkezi sinir 
sistemi hastalıklarının tedavisinde 
kullanılan yaklaşık 100 ürünün yer 
aldığı geniş bir portföye sahiptir. 
AİGP’nin ana hedefleri arasında, 
yenilikçi ilaçları sunarak Kazakistan 
ilaç sektörüne katkı sağlamak 
ve çok boyutlu pazarlamanın 
oluşturulmasıyla Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkelerine ilaç ihracatında lider 
olmaktır.

Abdi İbrahim  
Global Pharm (AİGP)  
Ar-Ge Merkezi ve  
Üretim Tesisi

almatI / KazaKİstan

Yurtdışındaki ilk temsilciliğini 1999 yılında 
Cezayir’de açan Abdi İbrahim, 2014’te Remede 
Pharma ile güçlerini birleştirerek Abdi İbrahim 
Remede Pharma’yı (AİRP) kurmuş ve ülkedeki 
ilaç sektörünün en modern fabrika yatırımını 
gerçekleştirmiştir. 5 bin 678 metrekare 
alan üzerine kurulan ve yıllık 51 milyon kutu 
üretim kapasitesiyle 2017 yılında faaliyete 
başlayan GMP sertifikasına sahip AİRP’nin 
ürün portföyünü; kanser ve diyabet ilaçları, 
antipsikotikler, antidepresanlar, üroloji, demir 
ve solunum ürünleri oluşturmaktadır.

Abdi İbrahim  
Remede Pharma (AİRP)  
Ar-Ge Merkezi ve  
Üretim Tesisi

Cezayİr / Cezayİr
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OM Pharma satın alma yatırımı 

Güçlü bir uluslararası oyuncu olma 
yolunda tarihi bir adım atan Abdi İbrahim, 
ilaç sektörünün öncü ülkesi İsviçre’nin 
83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini, 
İsviçreli bir ortak girişim grubu ile satın 
almıştır. Toplam 500 milyon İsviçre 
frangı (yaklaşık 4,2 milyar TL) bedelle 
satın alınan OM Pharma’nın yüzde 28,5 
hissesi, işlem sonrasında grubun tek 
yabancı ortağı Abdi İbrahim’in olmuştur.

AbdiBio Ürün Geliştirme Laboratuvarı

AbdiBio Biyoteknolojik İlaç Üretim 
Tesisi bünyesinde, Biyoteknolojik 
Ürün Geliştirme Laboratuvarı yatırımı 
gerçekleştirilmiştir. 300 metre karelik 
alana sahip bu laboratuvarda, ürün 
geliştirme çalışmalarının yanı sıra 
küçük seri boyuna sahip ürünler 
üretilebilecektir. Büyük ölçüde 
tamamlanan laboratuvar, 2021 yılında 
faaliyete geçecektir.

Yatırımı seven ve şartlar ne olursa olsun 
bu konudaki heyecanını hep koruyan 
Abdi İbrahim’in, 1990 yılından bu yana 
Türkiye ve yurtdışında gerçekleştirdiği 
yatırımların bedeli 620 milyon dolara 
ulaşmıştır.

Yatırımı “üretim, istihdam ve ihracat” 
olarak gören Abdi İbrahim, tüm dünyanın 
olağanüstü bir dönemden geçtiği 2019 
ve 2020 yıllarında da yatırım planlarını 
ertelememiş, hem Türkiye’de hem 
uluslararası pazarlarda önemli adımlar 
atmıştır.

İddialı büyüme hedeflerine ulaşmak için 
tutku ve cesarete sahip olan Şirket’in 
2019-2020 yıllarında gerçekleştirdiği 
yatırımlardan öne çıkanlar şunlardır:

Yatırımlar

Kurulduğu günden bu yana yatırımcı kimliği 
ile öne çıkan Abdi İbrahim, tüm dünyanın 
olağanüstü bir dönemden geçtiği 2019 ve 2020 
yıllarında da yatırım planlarını ertelemedi.

Yatırım tutarı* 
(Milyon ABD doları)

* Yurtdışı ve iştirakler dahildir.
76,8

2019
50,3

2018
62,8

2017
61,4

2020
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Steril Oftalmoloji ve  
Steril İnhalasyon Üretim Tesisi 

Steril Oftalmoloji ve Steril İnhalasyon 
Tesisi 2020 yılında üretime başlamıştır. 
2 bin 500 metrekarelik bir alana 
kurulan tesis, yıllık 600 milyon flakon 
üretim kapasitesine sahiptir.

Steril Enjektabl ve  
Onkoloji Üretim Tesisi

48 bin metrekarelik bir alana 
kurulan Steril Enjektabl ve Onkoloji 
Üretim Tesisi, 2022 yılında üretime 
başlayacaktır. Türkiye’nin en büyük 
steril üretim tesisi olacak merkez, 
farklı formlarda (konvansiyonel, steril, 
yarı katı, onkolojik) ürünler üretecektir.

2019 ve 2020 yıllarında 
Abdi İbrahim’in 

İstanbul, Kazakistan 
ve Cezayir’deki üretim 
tesislerinde bulunan 
üretim alanları, kalite 

kontrol ve Ar-Ge 
bölümleri için pek çok 
ekipman ve revizyon 

yatırımı yapıldı.
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Pazarlama ve Satış

Abdi İbrahim, Türkiye’nin en yetkin ve en geniş 
pazarlama-satış ekibiyle 200’e yakın marka ve 400’den 
fazla ürünü insanlığın hizmetine sunuyor.

Türk ilaç sektöründe en geniş marka 
ve ürün portföyüne sahip olan Abdi 
İbrahim, hemen her tedavi alanındaki 
ürünleriyle insan sağlığına hizmet 
etmektedir. Mevcut ürünlerini 
geliştirmenin yanında alanında güçlü 
başka markalar yaratarak her yıl 
daha fazla sayıda insanı iyileştirmeyi 
hedefleyen Abdi İbrahim, ülke 

çapında organize olmuş güçlü saha 
ekibi ile Türkiye’de görev yapan 155 
bini aşkın doktorun yaklaşık yarısına 
hizmet götürmekte, 20 binin üzerinde 
eczaneye ise birebir ulaşmaktadır. 
Şirket, satış ve pazarlama kanallarında 
gelişen teknoloji ve değişen sektör 
koşullarına uyumlu, etkin ve verimli bir 
yaklaşım benimsemektedir.

Türk ilaç sektörünün en geniş 
ürün portföyünü Türkiye’nin dört 

bir yanına sunmanın gururuyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sektörün en güçlü pazarlama-

satış ekibinde yer alarak ülkemizin 
hemen her köşesindeki doktor ve 

eczacılarımıza hizmet götürebilmek 
bizim için motivasyon kaynağı. 
Ayrıca sektörün değişkenlerine 
ve teknolojiye uyumlu tanıtım 
modelimizle pazarlama-satış 

faaliyetlerimizi çok daha 
verimli kılıyoruz.

Hakan Özdayı
Abdi İbrahim Ankara Bölge 

Hematoloji & Onkoloji  
Bölge Müdürü

İlaç sektörü COVID-19 sürecinde 
değişimin, dönüşümün tam 

merkezinde yer aldı. Yeni normalde 
pazarlama anlayışımızdaki temel 

hedefimiz; insanların davranışlarını, 
yaşam alışkanlıklarını, sağlıkla ilgili 

beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak, 
en uygun ürün ve hizmetleri en 

etkili şekilde insanlara ulaştırmak 
oldu. Bunu dijital yetkinliklerimizi, 
inovasyon gücümüzü artırarak ve 

topluma hizmet motivasyonumuza 
sıkı sıkıya sarılarak başardık. 

Pazarlama ve iletişim faaliyetlerimizi 
VISION 2025 stratejik yol 

haritamızdaki önceliklere göre 
bu gerçekler ışığında planlamayı 

sürdüreceğiz.

Dr. Oğuz Mülazımoğlu
Abdi İbrahim Reçeteli 

Ürünler Pazarlama ve Satış 
Grup Başkanı

52



Uluslararası Pazarlar

| GRI | 102-6 |

60’tan fazla ülkede farklı iş 
modelleri ile operasyonlarına 
devam eden Abdi İbrahim, 
güçlü bir uluslararası oyuncu 
olma yolunda stratejik 
adımlar atıyor.

Türkiye dışındaki tüm operasyonlarını yaklaşık 
600 kişilik Uluslararası Pazarlar ekibiyle 
yürüten Abdi İbrahim, bulunduğu ülkelerdeki 
gücünü her yıl artırmaktadır. Türkiye’deki 
pazar liderliği başarısını yurtdışına taşımayı 
hedefleyen Şirket, yabancı firmalara Abdi 
İbrahim ürünlerinin lisanslarını verme ve uzun 
dönemli iş birlikleri kurma, yurtdışından elde 
edilen satış gelirlerini ve faaliyet gösterilen 
ülkelerin sayısını artırma yönünde önemli 
adımlar atmaktadır. 

Dünya çapındaki referans ürünlerle ilgili, 
faaliyet gösterdiği farklı coğrafyalarda, 
satış, pazarlama ve üretim alanlarında iş 
birliklerini artıran Abdi İbrahim, Kazakistan 
ve Cezayir’deki mevcut operasyonlarını 
inovasyonel ürün portföyü kapsamında 
daha da büyütmeyi hedeflemektedir. Bunun 
yanında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, 
İspanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan ve Filipinler’i portföy ve firma 
satın almaları, joint venture gibi ortaklıklar 
kapsamında öncelikli hedef ülkeleri olarak 
görmektedir.

Abdi İbrahim’in  
kendi şirket, fabrika ve 
satış gücü

 ● Türkiye
 ● Cezayir
 ● Kazakistan
 ● Irak
 ● Azerbaycan
 ● Gürcistan
 ● Almanya
 ● Portekiz
 ● Arnavutluk
 ● Bosna-Hersek
 ● Kosova
 ● Kuzey Makedonya
 ● Tunus
 ● Suudi Arabistan
 ● BAE

 ● Fransa
 ● Güney Afrika
 ● Güney Kore
 ● Hırvatistan
 ● Hollanda
 ● Hong Kong
 ● İngiltere
 ● İrlanda
 ● İspanya
 ● İsveç
 ● İsviçre
 ● İtalya

Distribütörler/
Licensing yoluyla 
satılan ürünler

 ● Afganistan
 ● Avustralya
 ● Avusturya
 ● Belarus
 ● Belçika
 ● Bulgaristan
 ● Çek Cumhuriyeti
 ● Danimarka
 ● Estonya
 ● Fas
 ● Filipinler
 ● Finlandiya

 ● Kanada
 ● Katar
 ● K.K.T.C
 ● Kolombiya
 ● Kuveyt
 ● Latin Amerika Ülkeleri
 ● Letonya
 ● Litvanya
 ● Libya
 ● Lübnan
 ● Macaristan
 ● Malta
 ● Moldova
 ● Norveç
 ● Özbekistan
 ● Panama
 ● Peru
 ● Polonya

 ● Romanya
 ● Rusya
 ● Sırbistan
 ● Slovakya
 ● Tayland
 ● Türkmenistan
 ● Uganda
 ● Ukrayna
 ● Ürdün
 ● Vietnam
 ● Yemen
 ● Yunanistan
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Ruhsatlı Ürün Dağılımı
Abdi İbrahim’in uluslararası pazarlardaki 
ruhsatlı ürün sayısı, 2020 yıl sonu itibarıyla 

1.230 ’a yükselmiştir.

443●

Abdi İbrahim’in kendi 
organizasyonuyla 
bulunduğu ülkeler 

 ● Arnavutluk: 54
 ● Kazakistan: 67
 ● Cezayir: 46
 ● Azerbaycan: 75
 ● Gürcistan: 98
 ● Tunus: 25
 ● Bosna-Hersek: 36
 ● Irak: 42

124●

Ortadoğu ve  
Kuzey Afrika 

 ● BAE: 14
 ● Katar: 44
 ● Ürdün: 15
 ● Lübnan: 18
 ● Fas: 10
 ● GCC: 8
 ● Suudi Arabistan: 15

15●

Kanada

32●

AB 
Abdi İbrahim adına 
ruhsat sayısı

496●

AB 
out-license olan 
ruhsat sayısı

69●

Diğer Ülkeler

 ● Pakistan: 2
 ● Kuzey Irak: 26
 ● Kosova: 6
 ● Guatemala: 1
 ● Kolombiya: 6
 ● Dominik Cumhuriyeti: 1
 ● Avusturalya: 2
 ● Güney Afrika: 14
 ● Honduras: 1
 ● Hong Kong: 2
 ● İsviçre: 4
 ● Singapur: 4

51●

CIS 
Bağımsız Devletler 
Topluluğu

 ● Özbekistan: 11
 ● Belarus: 1
 ● Türkmenistan: 12
 ● Ukrayna: 11
 ● Rusya: 16

Bulunduğumuz pazarlardaki 
hacmimizi artırmayı, büyüme 

hedeflerimize ulaşmayı destekleyecek 
insan kaynağını şirketimize 

kazandırmayı ve çalışanlarımızın 
gelişimine katkı sağlamayı 

amaçlıyoruz. Stratejik önceliğimizde 
yer alan yeni coğrafyalarda kendi 
ekiplerimizle var olmak, yeni lokal 
şirketler kurmak, bulunduğumuz 

ülkelerde ilk 10 ilaç firmasından biri 
olmak gibi hedeflerimiz var. Kısa 
vadede, bulunduğumuz ülkelerde 

istediğimiz büyümelere ulaşmak için 
sistem ve süreçlerimizi oturtmak, 

gelecek portföyümüzü şekillendirmek 
ve gelecek organizasyonlarımızın 

temellerini atmak için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Orta ve uzun vadede ise 

stratejik ülkelerde ve kendi ekibimizle 
bulunduğumuz pazarlarda önemli, 
saygın, itibarlı bir firma olmak için 

çalışıyoruz.

Köksal Ülgen
Abdi İbrahim Uluslararası 

Pazarlar Grup Başkanı
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Abdi İbrahim; direkt malzeme, endirekt malzeme 
ve yatırım alanlarından oluşan üç ana konuda satın 
alma yapmaktadır. Bu alımlar, şirketin uzun ve kısa 
vadeli politikaları ile paralel olarak planlanmaktadır. 
Satın alma süreçlerinde, Abdi İbrahim’in önem 
verdiği konuların başında, tedarikçilerin seçimi ve 
iş süreçlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Uzun 
süreli ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirilebilecek 
firmalarla çalışmayı tercih eden Abdi İbrahim, 
tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyması 
konusuna azami dikkat göstermektedir. Şirket, 
tedarikçilerinin sürdürülebilirlik alanındaki 
kapasitelerini artırma kapsamında da çalışmalar 
yürütmektedir.

Tedarikçi firmalarla gerçekleştirilen sözleşmelerin 
yanı sıra kontrol ve prosedür süreçlerinde 
4857 Sayılı İş Kanunu’nu referans alan Şirket’in 
halihazırda direkt ve endirekt satın almada yaklaşık 
5 bin tedarikçisi bulunmaktadır. Yıllık sipariş sayısı 
ise 30 bine ulaşmaktadır.

Abdi İbrahim, satın alma ve tedarik faaliyetlerini 
şu evrensel ilkeler çerçevesine yürütmektedir: 

 › Kalite

 › Tasarruf

 › Güvenlik

 › Etik

 › Toplum ve çevrenin korunması

Yerel tedarikçi oranı

2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 1.233 tedarikçi ile 
çalışan Abdi İbrahim’in, yerel tedarikçilerinin tüm 
tedarikçilere oranı yüzde 68’dir.

Satın Alma ve Tedarik Zinciri

Yaklaşık 5 bin tedarikçi ile çalışan 
Abdi İbrahim, tedarik zincirindeki 
yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarının her 
biriyle ilişkisini dürüstlük, adalet, 
açıklık ve doğruluk gibi etik değerler 
çerçevesinde sürdürüyor.

Ufuk Güler
Abdi İbrahim Tedarik Zinciri 

ve Satınalma Direktörü

Rami Atikoğlu
BASF Türk Genel Müdürü, 
Türkiye-Azerbaycan Ülke 

Grubu Başkanı

İlaç üretimi üst segment ve 
regülasyonlara bağlı bir üretim 
olduğu için, yeni teknolojileri 
tüm satın alma süreçlerine 
uygulamak gerekiyor. Abdi 
İbrahim’in gücü ve esnekliği 
de yeni gelişmelerin 
takipçisi olmasından ve 
teknolojiye her alanda yatırım 
yapmasından geliyor.

BASF Türk olarak 30 yıldan 
uzun süredir Abdi İbrahim’in 
hammadde tedarikçisiyiz. 
Global bilgi birikimimiz ve 
lokal tecrübemizle, ülkemizin 
ilaç sektöründe önde gelen 
şirketi Abdi İbrahim’in 
faaliyetlerini desteklemekten 
gurur duyuyoruz. Biyoteknoloji 
ve tüketici sağlığı alanındaki 
yatırımlarını yakından 
takip ediyor, COVID-19 
mücadelesindeki güçlü 
adımlarını destekliyoruz. 
Türkiye’nin iyileştiren gücü Abdi 
İbrahim’in Ar-Ge yatırımları, 
sağladığı istihdam, kadın iş 
gücüne verdiği değeri takdir 
ediyor, iş birliğimizin uzun yıllar 
devamını diliyoruz.
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ÇALIŞANLAR

Tutku ve  
yetenekleriyle  
hayatı  
iyileştirenler 

Yönetim politikasında “önce insan” felsefesini 
benimseyerek çalışanlarının sağlığına, 
güvenliğine ve mutluluğuna büyük önem veren 
Abdi İbrahim; şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, 
bireysel liderliğe, öz sorumluluğa ve takım 
oyununa değer veren kültürünü şirket başarısının 
lokomotifi olarak görüyor.
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Kişi başı  
ortalama eğitim  
süresi →

Yönetici ve üzeri 
pozisyonlara 
yerleştirilenlerin 
arasında  
içeriden terfi oranı →

31,05  
saat
2019

40,1  
saat
2020

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Birer yetenek olarak işe aldığı 
çalışanlarının gelişimini sürekli 
desteklemek ve onları üst 
pozisyonlara hazırlamak

Eğitim programları aracılığıyla 
çalışan yetkinliğini artırmak

Önemli bir gelişim 
aktivitesi olarak 
görülen  
rotasyon oranı →

%61
2019

%50
2020

%4,1
2019

%3,7
2020

Üretim 
tesislerindeki  
İSG eğitim  
süresi →

6,62  
saat
2019

4,30  
saat
2020

İstenmeyen kayıp 
oranı olarak 
adlandırılan bu 
hedef kitlede  
kayıp oranı →

Potansiyeli ve 
performansı yüksek 
olan çalışanları  
elde tutmak

2020 yıl sonu itibarıyla 1.232 adet 
çalışan önerisi alan AİDEA aracılığıyla 
126 proje uygulamaya kondu. Öneri 
paylaşan çalışanlara toplam 93.940 TL 
ödül verildi. 

Katılımcı 
yönetimi 
desteklemek

%3,9
2019

%3,8
2020

Kadın istihdamını ve fırsat 
eşitliğini teşvik etmek

Abdi İbrahim’in genel merkezindeki  
kadın çalışan oranı →

%56
2019

%55
2020

Ar-Ge Merkezi’ndeki  
kadın çalışan oranı →

%64
2019

%62
2020

Liderlik Takımı'ndaki  
kadın çalışan oranı →

%27
2019

%20
2020

| GRI | 404-1 |
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İnsan Kaynakları  
Uygulamaları

İlaç sektörünün en fazla tercih 
edilen şirketleri arasında yer 
alan Abdi İbrahim, çalışanlarına 
uluslararası standartlarda bir 
çalışma ortamı ve geniş sosyal 
haklar sunuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik 

Abdi İbrahim’in bir asrı aşan tecrübesinde 
kadın çalışanlar daima önemli bir kuvvet 
noktası oluşturmuştur. Kurucu kuşağından 
itibaren Şirket tarihindeki her atılımda 
kadın çalışanların önemli bir katkısı olmuş 
ve Abdi İbrahim’i toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasında iş dünyasının 
öncü kuruluşlarından biri haline getirmiştir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (United Nations Global 
Compact-UNGC) ve Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri (Women’s Empowerment 
Principles-WEPs) imzacısı olan Abdi 
İbrahim, kadınların desteklenmesine ve 
istihdamına büyük önem vermektedir. 
İnsan kaynakları süreçlerinde ırk, dil, din, 
yaş, cinsiyet ayrımı gözetmemekte; adil, 
eşitlikçi, insan haklarına saygılı bir çalışma 
ortamı sunmayı taahhüt etmektedir. Şirket 
bünyesinde; işe alım, atama, terfi gibi 
süreçler mesleki deneyim ve uzmanlık 
kriterleri gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Abdi İbrahim, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
yasal düzenlemeleri, standartları ve çağdaş 
yönetim sistemlerini benimseyip uygulamakta, 
teknolojik değişim ve gelişmeleri takip 
etmektedir. Büyüme planlarıyla uyumlu bir 
biçimde aktif istihdam politikalarıyla Türkiye 
ekonomisine güçlü bir destek sağlayan Şirket, 
sektör ortalamasının üzerinde deneyim ve 
uzmanlığa sahip insan kaynağı ve yüksek 
çalışan sadakat oranıyla dikkat çekmektedir.

Çiğdem Sayın
Abdi İbrahim Otsuka Bölge 

Müdürü

Abdi İbrahim, sektördeki en iyi okul. Burada işi en 
doğru ve etik kuralları çerçevesinde öğrenirken, 
kişisel gelişiminize katkı sağlayacak eğitimlerle de 
donanımınızı güçlendiriyorsunuz. Abdi İbrahim’in 
kadın fertlerinden biri olarak şirketimizin kadın 
istihdamına verdiği önem, iş süreçlerinde din, dil, 
ırk, cinsiyet gibi ayrımlar gözetmeksizin insan 
haklarına yaraşır bir çalışma ortamı sağlaması 
bizlere güven veriyor. Bu ailenin bir parçası 
olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.

İnsan Kaynakları  
Stratejisi

Uzun vadeli vizyon ve hedeflere 
ancak doğru bir takımla 
ulaşabileceğine inanan Abdi 
İbrahim, köklü kültürü ve güçlü 
kurumsal yapısı ile ruhen ve 
bedenen sağlam bir toplum ve 
iş gücünün oluşmasına katkıda 
bulunmayı hedefliyor.

Abdi İbrahim, birer yetenek olarak gördüğü 
çalışanlarının potansiyellerini ortaya 
çıkarabilecekleri süreçler tasarlayıp sürekli 
gelişimleri için fırsat ve ortam sunmaktadır. 
Güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerini benimseyen 
Şirket’in insan kaynakları stratejisinin 
öncelikleri şunlardır: 

 › Tutku ile çalışılan bir ortam ve iklim 
sağlamak.

 › Yetenek yönetimi ve yedeklemede 
mükemmelleşmek.

 › Stratejik önceliklerle ilişkilendirilmiş 
performans kültürünü oluşturmak.

 › Stratejinin öngördüğü teknik yetkinlikleri  
ve liderlik becerilerini geliştirmek.

 › İK altyapısının gerektirdiği sistem ve 
sürdürülebilir süreçleri oluşturmak.

Hayatı iyileştirmek, sadece 
ürün ve hizmetlerimizle 

değil, şirket kültürümüzle 
de iddialı dönüşümler 

yaratmamızı gerektiriyor. 
Bunu gerçekleştirmenin ise 
yeni şeyler denemek ve her 

zaman söylediğimiz gibi; 
cesaret, tutku ve sorumlulukla 
çalışarak, her gün yeni şeyler 

öğrenmekle mümkün olacağını 
biliyoruz. İş ve gelişim 

önceliklerimiz olan; öğrenme 
çevikliği, belirsizlik yönetimi, 
değişimin normalleştirilmesi 
ve kucaklanması, planlama 

ve verimli kaynak kullanımının 
her zamankinden çok önem 

kazandığı pandemi döneminde, 
pazar lideri olarak güçlü ve 

isabetli adımlar atmaya, hayatı 
ve geleceği iyileştirmeye devam 

ediyoruz.

Hakan Onel
Abdi İbrahim İnsan ve Kültür 

Grup Başkanı

| GRI | 405-1 |
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ÇALIŞAN SAYISI

İşveren-çalışan ilişkileri

| GRI | 102-41 |

Abdi İbrahim bünyesinde örgütlü bir sendika 
bulunmamaktadır. İş yaşamını düzenleyen 
mevcut yasal düzenlemeler kapsamında 
çalışan haklarına saygı çerçevesinde faaliyet 
yürüten Şirket, tedarikçi firmalarını da düzenli 
olarak denetlemektedir.

Katılımı destekleyen bir uygulama: AİDEA 

Çalışanlarına gönüllülük bilinci aşılamaya 
büyük önem veren Abdi İbrahim, uyguladığı 
AİDEA Öneri Sistemi aracılığıyla çalışanlarını 
kendi inisiyatifleriyle projeler üretmeye teşvik 
etmektedir. Bu kapsamda 2011 yılından 
bu yana gelen önerilerin değerlendirilip 
hayata geçirildiği ve yarattığı ticari katkı 
doğrultusunda çalışanların ödüllendirildiği 
AİDEA, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine 
katkı sağlamaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla 
1.232 adet çalışan önerisi alan AİDEA 
aracılığıyla 126 proje uygulamaya konmuştur. 
Öneri paylaşan çalışanlara toplam 93.940 TL 
ödül verilmiştir.

Yerel istihdamın desteklenmesi

Türkiye çapına yayılmış bir saha 
organizasyonuna sahip olan Abdi İbrahim, 
saha tanıtım pozisyonları için yürüttüğü 
toplu işe alım süreçlerinde yerel istihdamı 
desteklemektedir. Terfi süreçlerinde ise 
yöneticilik potansiyeli değerlendirilmekte 
ve eşit potansiyelde iki çalışan arasından 
yerel halktan olan aday tercih edilmektedir. 
Şirket’in bu politikası neticesinde Üst Yönetim 
düzeyinde (Bölge müdürü, ürün müdürü, 
direktör vb.) yerel halktan terfi oranı yüzde 70 
seviyesine ulaşmıştır.

Abdi İbrahim çatısı altında geçirdiğim 
30’u aşkın yıl, benim için “aile, 
istikrar ve huzur” demek. Abdi 

İbrahim’in sektör liderliğini aralıksız 
sürdürmesi ve her zaman büyük 
hedeflerinin bulunması, çalışma 

arkadaşlarımla iyi ilişkilerimin 
olması ve emeğimin karşılığını 

alabilmem beni mutlu ve motive 
ediyor. Sevgi, saygı ve huzur içinde, 

bir aile ortamında çalıştığım için 
çok mutluyum.

Zihni Tuncay Şengünlü
Abdi İbrahim Tıbbi Tanıtım 

Temsilcisi (Adana)
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Yetenek yönetimi

Abdi İbrahim, tutkuyla çalışılan bir ortam ve iklim sağlamak 
için, yetenek yönetimine büyük önem vermektedir. Şirkette 
uygulanan yetenek yönetimi; işe alım, oryantasyon, 
performans yönetimi, yetkinlik değerlendirme, geri bildirim 
ve gelişim planlama süreçlerinden oluşmaktadır. 

Yetenek yönetiminin amaçları

 › Potansiyel adaylarda güçlü bir Abdi İbrahim algısı 
oluşturmak.

 › Doğru kişiyi seçmek.
 › Doğru kişinin işe, kültüre hızla adapte olmasını 

sağlamak.
 › İş hedeflerini belirlemek, başarıyı 

değerlendirmek, geri bildirimle beslemek.
 › Çalışanı stratejik öncelikler doğrultusunda 

geliştirmek.
 › Geleceğin liderlerini seçmek, yetiştirmek ve elde 

tutmak.

Abdi İbrahim Akademi

Stratejik öncelikleri desteklemek ve ortak bir kültür 
yaratmak amacıyla gelişim çözümlerinin sunulduğu 
Abdi İbrahim Akademi’nin içeriğini; kurumsal akademi 
programları, temel teknik eğitimler, e-eğitimler, 
sosyal öğrenme ve Aİpedia kurumsal kütüphanesi 
oluşturmaktadır. Çalışanlar bu sistem üzerinden sınıf içi 
eğitimlerin olduğu gelişim programlarına katılmakta ve 
e-eğitimleri alabilmektedir.

Akademi bünyesindeki fakülteler

 › Tanıtım Fakültesi
 › Medikal Pazarlama Fakültesi
 › Sürekli Gelişim Fakültesi
 › Liderlik Fakültesi
 › Hayatı İyileştirenler Hoşgeldiniz

İksir Genç Yetenek Yetiştirme Programı (İKSİR)

Abdi İbrahim, yeni mezun genç yetenekleri çekmek 
ve yüksek potansiyele sahip gençleri uzun soluklu 
çalışanlar olarak şirkete kazandırmak üzere yetiştirmek 
amacıyla 2017 yılında İksir Genç Yetenek Geliştirme 
Programı’nı hayata geçirmiştir. Pek çok zorlu aşamadan 
geçtikten sonra Abdi İbrahim ailesine katılan gençler, 6 
ay boyunca yapılandırılmış bir gelişim programına tâbi 
tutulmaktadır. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programa 
2019 yılında 5 binin üzerinde başvuru yapılmıştır. Üç yıl 
içinde toplam 45 kişi programa kabul edilmiştir. 

CAREer Factory Genç Yetenek Geliştirme 
Programı 

Abdi İbrahim, kariyerine sektöründe lider bir şirkette 
başlamak ve geleceğin liderlerinin yetiştiği gelişim 
yolculuğuna katılmak isteyen yeni mezun yetenekler 
için 2019 yılında CAREer Factory Genç Yetenek 
Geliştirme Programı’nı hayata geçirmiştir. Program; 
6 ay süren gelişim ve oryantasyon sürecini takiben 
Esenyurt Üretim Kompleksi’nde kadro ihtiyacına 
bağlı olarak görev alınacak yapılandırılmış bir üretim 
kariyeri sunmaktadır. Bir yıl içinde dokuz kişinin 
kabul edildiği program kapsamında, üç kişi halen 
şirkette çalışmaktadır.

Product Management Trainee (PMT)  
Genç Yetenek Programı

Abdi İbrahim, pazarlama alanında kariyer hedefi 
olan yeni mezun genç yetenekleri çekmek amacıyla 
Path For Marketing Trainee Genç Yetenek Geliştirme 
Programı’nı hayata geçirmiştir. Birçok zorlu aşamadan 
geçtikten sonra Abdi İbrahim ailesine katılan gençler, 
12 ay boyunca yapılandırılmış bir gelişim programına 
tâbi tutulmaktadır. Tıbbi tanıtım temsilciliği görevini 
başarıyla tamamlayanlar, Abdi İbrahim Tower’da 
çalışmaktadır. Süreci başarıyla tamamlayanlar, asistan 
ürün müdürlüğü pozisyonuna atanmaktadır. Beş yıl 
içinde toplam 63 kişinin kabul edildiği programa, 2019 
yılında 7 binin üzerinde başvuru yapılmıştır.

Didem Özalp
PERYÖN Türkiye İnsan 

Yönetimi Derneği Akademi 
Direktörü

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen 
Abdi İbrahim’in İnsan Kaynakları, 
tutkuyla çalışılan bir ortam ve iklim 
yaratma hedefi doğrultusunda 
işveren markasına yatırım yapmakta, 
çalışanlarına markalanmış ve 
planlanmış bir deneyim yaşatmayı 
hedeflemektedir. İşi “iyileştirmek” 
olan tüm Abdi İbrahimliler; yıl 
boyunca işini, kendini, iş sonuçlarını 
geliştirmek ve topluma faydalı olmak 
için çalışmaktadır. Abdi İbrahim’in 
paydaşlarından olan PERYÖN 
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, 
İnsana Değerde Liderlik Büyük Ödül 
sürecinde Abdi İbrahim’i Stratejik 
İK Yönetimi, İnsan Kaynakları 
Yönetiminde Liderlik, İletişim 
Yönetimi, Yenilikçilik ve İnovasyon 
Kültürü Gelişimi, Etkin İş Gücü 
Yönetimi, Memnuniyet ve Bağlılık 
Yönetimi, Gelişim ve Dönüşüm 
Yönetimi, Süreçlerin Geliştirilmesi, 
Performans Göstergelerindeki 
Gelişim ve Algılama Sonuçları 
başlıklarında uluslararası 
değerlendirme firmasının ve jüri 
üyelerinin katkısı ile değerlendirerek 
PERYÖN İnsana Değerde Liderlik 
2018 Büyük Ödülü’ne layık 
görmüştür. PERYÖN olarak biz de 
STK ve gönüllü çalışmalarını öne 
çıkaran Abdi İbrahim ile iş birliği 
yapmaktan ve bunu sürdürülebilir 
kılmaktan dolayı mutluyuz. 

| GRI | 404-2 |
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İş Sağlığı ve Güvenliği  
Uygulamaları

Abdi İbrahim, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda; teknik donanım, sağlıklı 
tesis ve ekipmanların yanı sıra İSG 
kültürünün tüm iş süreçlerinde 
içselleştirilmesine büyük önem 
veriyor.

Abdi İbrahim tüm tesislerinde; yasal, uluslararası 
mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli 
gelişimi ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli 
bir çalışma ortamı yaratmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Politikası’nın temeli kabul etmektedir. Tüm yasal izinleri 
bulunan Şirket, ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Sertifikası’na da sahiptir.

Çalışanların yüksek riskli hastalığa maruz kalmalarına 
neden olacak bir iş süreci bulunmayan Abdi İbrahim’de, 
eğitimler aracılığıyla çalışanların iş güvenliği alanındaki 
farkındalık düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Şirket 
bünyesinde, kaza oranının düşürülmesi için her yıl hedefler 
belirlenmekte, güvenli durum ve davranışların artırılması 
amacıyla stratejik çalışmalar yapılmaktadır. Gelecekte de 
aynı dikkat ve özenle, kaza ve kayıp gün oranlarının daha 
az seviyeye düşürülmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Kaza oranlarının global kıyaslamasının yapılabilmesi için 
2018 yılından itibaren Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) kaza hesaplama oranına geçilmiştir.

Abdi İbrahim’in sosyal performans göstergelerine  
buradan ulaşabilirsiniz.s.88
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Ölümlü kaza sayısı

Kayıp gün oranı***

Meslek hastalığı oranı**

Kaza sıklık oranı*

Saat/adam

İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri*

* İş günü kayıplı kaza oranı bir 
gün ve daha fazla istirahatle 
sonuçlanan tüm iş kazalarını 
kapsamaktadır. İş günü kayıplı 
kaza oranı= Toplam iş günü 
kayıplı kaza sayısı x 200.000 / 
Toplam çalışma saati

** Mesleki Hastalık Oranı= 
Toplam mesleki hastalık vaka 
sayısı x 200.000 / Toplam 
çalışma saati

*** Kayıp Gün Oranı= Toplam iş 
günü kaybı x 200.000 / Toplam 
iş günü (Çalışan sayısı x 
çalışılan gün)

Raporlama döneminde ölüm 
veya ciddi yaralanmalara 
neden olan iş kazası 
yaşanmamıştır.

*  Esenyurt Üretim 
Kompleksi’ndeki eğitimler

| GRI | 403-1 | 403-2 | 403-3 | 403-4 |  
| 403-5 | 403-6 | 403-7 | 403-9 |
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TOPLUM

Uzun vadeli  
toplumsal fayda 
sağlamak  
asli bir görev

Tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeye 
odaklanan Abdi İbrahim, birlikte çalıştığı 
insanları, iş hedeflerini, içinde yaşadığımız 
dünyayı ve toplumu aynı mercek içinde 
görüyor. Sağlıklı ve temiz bir çevrede 
yaşayan kuşakların vazgeçilmez 
olduğunu düşünerek sosyal adımlarını bu 
hassasiyetle atıyor.

62



Bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda 2012’de başlatılan 
Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası kapsamında, 
aktif olarak projeler yürütülüyor, sosyal medyada 
farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Abdi İbrahim Otsuka (AİO), 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı 
Günü’nde bir ilki gerçekleştirerek “damgalama”yı 
engellemek için “Öyle Söyleme” hareketini başlattı.  
Bu kapsamda birçok proje yürütülüyor.

Abdi İbrahim, kurumsal koşu 
takımıyla 2016-2019 yılları arasında 
154 bin TL bağış topladı.

Abdi İbrahim Otsuka tarafından, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte  
ülkemizde bu kapsamda ilk kez “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye 
Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması” yapıldı ve sonuçları açıklandı.

Abdi İbrahimliler, 41. İstanbul Maratonu’nda Kanserli Çocuklara 
Umut Vakfı (KAÇUV) yararına koştu. Kampanya kapsamında 
maratona katılan kurumsal takımlar arasında Abdi İbrahim, kampanya 
açan koşucu sayısı sıralamasında 1. oldu.

Dünya Epilepsi Günü, Dünya Otizm Farkındalık Günü, Dünya Parkinson Günü,  
Dünya Bipolar Günü, Dünya Alzheimer Günü, Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı,  
Dünya Kanser Günü gibi günlerde çeşitli projeler hayata geçirildi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler, hastalar ve sokak hayvanları için çeşitli yardım projeleri hayata geçirildi.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Toplum sağlığına yönelik  
projeler gerçekleştirmek

Toplum sağlığına yönelik  
araştırmalara öncülük etmek

Sivil toplum kuruluşlarının 
düzenlediği yardım projelerine 
destek vermek

Toplumsal farkındalık günlerinde 
kampanyalar yürütmek

Yardım projeleri düzenlemek 
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BİLİM 
Çocuk, genç ve kadınlarda bilimi teşvik etme, 
bilim insanı yetiştirilmesine katkı, fark yaratan 
bilim insanlarını destekleme

İNOVASYON 
Sağlıkta sosyal inovasyonu destekleyerek 
sektöre katkı sağlama

GÖNÜLLÜLÜK
Sistemli gönüllülük yapılanması oluşturarak 
çeşitli projelerle hem kurumsal aidiyet hem 
toplumsal fayda sağlama

Abdi İbrahim Vakfı

Abdi İbrahim 2021 yılında Abdi İbrahim 
Vakfı’nı da hayata geçirecektir. Kurucuları 
arasında Nesrin Barut Esirtgen, Nezih Barut, 
Ahmet Cenan Esirtgen, İbrahim Barut ve 
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin yer aldığı Abdi İbrahim Vakfı; 
ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilim, 
spor ve eğitime olan ilgisini artırmayı, onların 
çağdaş ve evrensel değerler ile Cumhuriyet’in 
temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli 
bireyler olarak yetişmesine destek vermeyi 
hedeflemektedir. Vakıf; spor, eğitim, sağlık 
ve bakım hizmetleri alanında faaliyet 
gösterecektir.

Köklü ve yenilikçi yapısının getirdiği etki 
gücüyle geleceği şekillendirmeye odaklanan 
Abdi İbrahim, geleceği iyileştirme planı 
doğrultusunda kurumsal değerleriyle örtüşen, 
toplumun tüm kesimlerine dokunan ve sosyal 
fayda yaratan projeler gerçekleştirmektedir. 
Çalışanlarının da katılımıyla bu kapsamda 
attığı her adımın global ölçekte uygulanabilir, 
sürdürülebilir, ölçülebilir, şeffaf ve hesap 
verilebilir olmasına özen göstermektedir.

Abdi İbrahim, gerçekleştirdiği kurumsal 
itibar ve algı araştırmaları ve toplumsal 
fayda analizleri doğrultusunda 2021 yılında 
yeni bir toplumsal yatırım programını hayata 
geçirecektir. Şirketin sürdürülebilirlik 
stratejisinin en önemli parçalarından birisi 
olan ve uzun vadeli bir bakış açısı ile 
gerçekleştirilecek bu program çerçevesinde; 
“Sağlık ve Spor”, “Sosyal İnovasyon”, 
“Gençlerde Bilim Farkındalığı Yaratma” ve 
“Toplumsal İhtiyaçlar İçin Gönüllülük Projeleri” 
olmak üzere dört ana konuya odaklanılacaktır.

Toplumsal yatırım programında  
odaklanılan alanlar 

SAĞLIK VE SPOR
Bilinçlendirme, sağlık okuryazarlığı, ihtiyaç 
gruplarına sağlık hizmetleri ve ilaç ulaştırma

Toplumsal Yatırım Çalışmaları

Abdi İbrahim, geleceği iyileştirme planı doğrultusunda 
toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli ve 
sonuç odaklı çalışmalarını, asli görevlerinin ayrılmaz bir 
parçası olarak kabul ediyor.

Abdi İbrahim’in toplumsal fayda çalışmaları ve 
2019 yılı öncesinde hayata geçirdiği projeleri 
Sürdürülebilirlik Raporlarında inceleyebilirsiniz.

www

Bireylerin sağlık hakkı, eğitim 
hakkı, fırsat eşitliği ve 

sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkına önem veren bir şirket 
olarak, Türkiye’de ve faaliyet 

gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda 
kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla iş birliği yapıyor, 
çalışmalarımızın toplumsal ve 
çevresel etkilerine de dikkat 

ediyoruz. Her alanda iyileştirmeye 
odaklanıyor, toplumsal fayda 

sağlayan projelere büyük önem 
veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ön 

çalışmalarla toplumsal yatırım 
programlarımızı belirleyerek dört 

çatı altında topladık. 2021 yılı, 
Abdi İbrahim’in toplumsal fayda 

sağlayan projeleriyle anılacağı bir 
dönemin başlangıcı olacak.

Buket Koral Gönüllü
Abdi İbrahim Kurumsal 

İletişim Müdürü

Mikado olarak Abdi İbrahim gibi 
vizyonu geniş, inovasyona yatırım 

yapan bir kurumla çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Sağlıkta 
Sosyal İnovasyon Programı’nı 

birlikte geliştirdik. Bu programla 
sağlık alanında sosyal girişimciliği 
teşvik etmek, mevcut girişimcileri 
de desteklemek amaçlanıyor. Abdi 

İbrahim’in esnek ve cesur yaklaşımı 
projeleri şekillendirirken iş birliği 

yaptığı bizim gibi paydaşlara da hem 
fırsat vermiş oluyor hem de birlikte 

etkisi yüksek toplumsal yatırım 
programlarının oluşmasını sağlıyor.

Serra Titiz
Mikado Danışmanlık Kurucu 

ve Yönetici
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Patyca ile Ayakları DONMAsın!

Abdi İbrahim Achilles ekibi, “Ayakları 
DONMAsın” projesi ile nöropatik ağrı 
ilacı sponsorluğunda Kars, Hakkari, 
Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve 
Kahramanmaraş’ta 12 okuldan 600 öğrenciye 
800 adet bot ve mont hediye etti.

TRSM’de Beraberiz 

Abdi İbrahim Otsuka, Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezleri’nde birçok alanda “TRSM’de 
Beraberiz” markasıyla çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Ocak ayında Ankara Sincan 
TRSM’de hastaların uğraş terapileri ile 
tedavilerine destek olmak amacıyla TRSM 
hekiminin yönetiminde t-shirt boyama 
aktivitesi yapıldı. www.gormezdengelmeyelim.
com web sitesinde bulunan “Ayda Bir Meşgale 
t-shirt Boyama” videosu ve Abdi İbrahim 
Otsuka’nın tedarik ettiği malzemelerle yapılan 
çalışmalar çok beğenildi.

Dünya Epilepsi Günü’nde basın toplantısı 

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 26 Mart Dünya 
Epilepsi Günü kapsamında Abdi İbrahim’in 
desteğiyle İstanbul’da bir basın toplantısı 
düzenledi. Kamuoyunu bilinçlendirmek 
amacıyla düzenlenen toplantıda, bugüne kadar 
epilepsi hastaları üzerinde yapılan en detaylı 
araştırma olan “Epilepsi Hasta ve Hasta Yakını 
İçgörüsü Araştırması”nın sonuçları açıklandı. 
Ayrıca Türkiye’de ilk kez hastaların iş ve sosyal 
yaşamlarında karşılaştıkları hukuki sorunlara 
rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “100 
Soruda Epilepsi ile Yaşayan Bireylerin Hakları” 
kitabı hakkında bilgi verildi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Abdi İbrahim Otsuka ekibi, 2 Nisan Dünya 
Otizm Farkındalık Günü’nü otizmli çocuk 
sahibi ailelere adadı. Sahada çocuk 
psikiyatristlerine gerçekleştirilen çalışmalarda, 
hastalara kısıtlı poliklinik ortamında 
doğru bilgi kaynağı olarak sunabilecekleri 
otizmailem.com sitesinin tanıtımı yapıldı. 
Şirketin sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan “Bulut’un Hikâyesi” temalı otizm 
hasta hikâyesi videosu, 180 bin kişiye 
ulaşarak halkı otizm hakkında bilinçlendirmek 
adına önemli bir adım atıldı. Bu özel gün 
kapsamında birçok ilde farkındalık adına 
sunumlar ve toplantılar da gerçekleştirildi. 

“Kadın Hayatı İyileştirir” etkinliği

Abdi İbrahim Herakles ekibi, 30 Nisan 2019’da 
İstanbul Çatalca Belediyesi ile birlikte “Kadın 
Hayatı İyileştirir” adlı halk bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirdi. Gastroenterolog 
Prof. Dr. Filiz Akyüz, Gastroenterolog Doç. Dr. 
Züleyha Akkan Çetinkaya ve Gastroenterolog 
Uzm. Dr. Ayça Değirmenci’nin konuşmacı 
olduğu toplantıda; sağlıklı beslenme, stres 
ve sindirim sistemi hastalıkları ve fiziksel 
aktivitenin sağlığa faydaları konuşuldu.

“Adımız İyilik Olsun”dan yeni bir kampanya 

Abdi İbrahim Otsuka ekibi, “Adımız İyilik 
Olsun” projesi kapsamında düzenlediği 
kampanya ile İstanbul’da bulunan toplum 
ruh sağlığı merkezlerine, hastaların 
rehabilitasyonlarında kullanılmak üzere 
müzik aletleri hediye etti. Kampanya 
kapsamında Abdi İbrahimlilerin bağışladığı 
keman, flüt, org gibi müzik aletleri, hastaların 
rehabilitasyonlarında kullanılmaya başladı.

Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri

Abdi İbrahim Hercules ekibi, 21 Eylül Dünya 
Alzheimer Günü vesilesiyle Alzheimer 
hastalarının sesi oldu. Türkiye Alzheimer 
Derneği ile iş birliği yapan ekip, “Alzheimer’ın 
Sesine Kulak Verin” konsepti ile Türkiye’nin 
dört bir yanında hasta ve hasta yakınlarına 
yönelik aktiviteler gerçekleştirdi. Türkiye 
Alzheimer Derneği’nin 18 Eylül’de düzenlediği 
basın toplantısı ile başlayan etkinlikler, 
belediye destekli toplantılar ve sosyal 
medya paylaşımları ile devam etti. Etkinlikler 
kapsamında, basın ve sosyal medya 
kampanyaları ile 2 milyon kişiye ulaşıldı.

Alzheimer’ın sesi: Gaziemir halk toplantısı

Abdi İbrahim Hercules/Alzheimer ekibi, hasta 
ve hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme ve 
bilgilendirme toplantılarının bir ayağını İzmir 
Gaziemir Belediyesi’nde gerçekleştirdi. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Görsev Yener ve İzmir Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Özge 
Küsbeci önderliğinde yapılan toplantıya 125 
hasta yakını katıldı.

2019  
Projeleri
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Sokak hayvanları için yardım kampanyası 

Abdi İbrahim çalışanlarından oluşan Girls 
Power grubu, Kalite Gelişim Programı 
kapsamında 19 Temmuz 2019’da sokak 
hayvanları yararına bir yardım kampanyası 
düzenledi. Ekip, kısa zamanda önemli miktarda 
bağış topladı.

Abdi İbrahim epilepsi için mora büründü

Nöbetlerle tanımlanan bir grup nörolojik 
bozukluk olan epilepsi hastalığı, tüm dünyada 
50 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 700 bin 
civarında kişide görülüyor. Abdi İbrahim Tower, 
bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla 26 Mart-1 Nisan 2019 
tarihleri arasında epilepsinin sembol rengi olan 
mor ışıkla aydınlatıldı.

Abdi İbrahim Tower turuncu renkle 
ışıklandırıldı

Abdi İbrahim Tower, Alzheimer hastalığına 
dikkat çekmek için 20-21 Eylül 2019 
tarihlerinde Türkiye Alzheimer Derneği’nin 
rengi olan turuncu ile ışıklandırıldı. Binanın 
içinde de bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla, 
20 Eylül’de gün boyunca müzik yayını 
gerçekleştirildi.

Dünya Bipolar Günü etkinlikleri

30 Mart Dünya Bipolar Günü kapsamında Abdi 
İbrahim’in koşulsuz desteğiyle Şişli Fransız 
Lape Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınlarının 
katıldığı çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
Etkinliklerde damgalamanın önlenmesi ve 
yaratıcılık temaları öne çıkarıldı.

Harekete geçmenin tam zamanı

Abdi İbrahim Parkinson ekibi, 11 Nisan Dünya 
Parkinson Günü’nde, belirti gösteren ve teşhis 
konmamış hastaların doktora başvurmasını 
sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği ile iş birliği 
yaparak bir farkındalık videosu yayınladı. Video 
ile sosyal medya kanallarında bir haftada 2,5 
milyon gösterim ve 700 bin izlenme sağlandı.

Ruhsal hastalıklarda tedavinin 
önündeki en büyük engel, toplumda 
bu hastalıklara karşı bir damgalama 
ve ayrımcılık eğiliminin olması. Bu 
nedenle ruhsal hastalıkların erken 

tanı ve tedavisinde başarı sağlamak 
için öncelikle damgalama ve 

ayrımcılığın azaltılmasını sağlamak 
gerekiyor. Abdi İbrahim Otsuka 
iş birliği ile yaptığımız “Türkiye 
Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve 
Şizofreniye Bağlı Damgalama 
ve Ayrımcılık Araştırması”nda 
toplumdaki şizofreni algısını, 

bu alandaki bilgi seviyemizi ve 
damgalamaya yönelik çok önemli 

verileri ortaya çıkardık. Damgalama 
ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi tüm 

gücümüzle sürdüreceğiz.

Doç. Dr. Haldun Soygür
Şizofreni Dernekleri 

Federasyonu Başkanı

Meme Kanseri Farkındalık Turnuvası

Abdi İbrahim, meme kanseri bilinçlendirme 
ve farkındalık ayı olan Ekim ayında, sosyal 
medyada ve şirket içinde farkındalık etkinlikleri 
gerçekleştirdi. Bu etkinlikler kapsamında 
Kıdemli Ürün Müdürü Şafak Yılmaz, 20 Ekim 
2019’da Ankara Golf Kulübü’nde düzenlenen 
Meme Kanseri Farkındalık Turnuvası’nda Abdi 
İbrahim’i temsil etti.

Abdi İbrahim Otsuka’dan Türkiye’nin ilk 
şizofreni algı araştırması

Abdi İbrahim Otsuka ile Şizofreni Dernekleri 
Federasyonu, Dünya Ruh Sağlığı Günü 
dolayısıyla 8 Ekim 2019’da düzenledikleri 
basın toplantısında, ülkemizde bu kapsamda 
ilk kez yapılan “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi 
Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama 
ve Ayrımcılık Araştırması”nın sonuçlarını 
açıkladı. Şizofreninin toplumumuzda nasıl 
algılandığının, şizofreni hakkında ne kadar 
bilgi sahibi olunduğunun, şizofreniye bağlı 
damgalama ve ayrımcılık düzeyinin ortaya 
çıkarıldığı araştırma; şizofreni konusunda 
toplumu bilinçlendirmek ve hastalarla empati 
kurabilmeyi sağlamak amacıyla ilerleyen 
dönemde hayata geçirilecek şizofreniye 
bağlı damgalama ve ayrımcılıkla mücadele 
programına yön verecek.
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Abdi İbrahimliler, İstanbul Maratonu’nda 
çocuklar için umut oldu 

Abdi İbrahimliler, 3 Kasım Pazar günü 
düzenlenen Vodafone 41. İstanbul 
Maratonu’nda Kanserli Çocuklara Umut 
Vakfı (KAÇUV) yararına koştu. Kampanya 
kapsamında maratona katılan kurumsal 
takımlar arasında Abdi İbrahim, kampanya 
açan koşucu sayısı sıralamasında 1., ulaşılan 
bağışçı sıralamasında 5., bağış sıralamasında 
ise 10. olmayı başardı. KAÇUV’un kanserli 
çocukların eğitimlerine kaldıkları yerden devam 
edebilmeleri için hayata geçirilen burs programı 
Umudum Eğitim Projesi’ne destek veren Abdi 
İbrahim’in kurumsal koşu takımı, 2016-2019 
yılları arasında 154 bin TL bağış topladı.

Abdi İbrahim’den yeni bir lisans dersi 

Üniversite öğrencilerine destek vermeye 
devam eden Abdi İbrahimliler, İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf 
öğrencileri ile Kariyer ve Gelişim Ders 
Programı’nda 24 hafta boyunca bir araya geldi. 
Program kapsamında ders programlarında 
bulunmayan etkili iletişim, ilişki yönetimi, 
liderlik gibi konuların işlendiği derslerde, 
mezun olmadan iş hayatına hazırlanma 
ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi 
konularında öğrencilere destek olundu.

2020  
Projeleri

COVID-19 ile mücadeleye gurur 
duyulacak katkı

Salgınla mücadele seferberliğinde 
proaktif davranarak COVID-19 ile 
Mücadeleye Katkı Kampanyası’nı 
hayata geçiren Abdi İbrahim, kendi 
ürünleri arasında yer alan ve COVID-19 
tedavisinde etkili, tedavi protokolüne 
giren ilacın üretimini gerçekleştirerek 
Sağlık Bakanlığı’na bağışladı.

Kampanya ile ilgili detaylara  
buradan ulaşabilirsiniz.s.27

Abdi İbrahim’den TÜSİAD’ın Yeni İklim 
Rejimi Raporu’na destek

Daha yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü 
sürdürülebilirlik çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden Abdi İbrahim, 
bu kapsamda TÜSİAD’ın liderlik ettiği 
“Ekonomik Göstergeler Merceğinden 
Yeni İklim Rejimi Raporu” çalışmasında 
iş ortağı olarak yer aldı. TÜSİAD Enerji 
ve Çevre Yuvarlak Masası faaliyetleri 
kapsamında, Abdi İbrahim’in de 
desteğiyle hazırlanan rapor, öngörülen 
yeni iklim rejiminin ülkemiz sanayisi 
açısından ne gibi etkileri olacağını 
ekonomik modellerle ele alıyor.

Görmezden Gelmeyelim Sergisi, Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda

Abdi İbrahim Otsuka’nın, şizofreni hastalığının 
geçmişten bugüne tedavi yöntemlerindeki 
dönüşüm sürecini konu aldığı “Görmezden 
Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze 
Şizofreni Serüveni” sergisi, beşinci kez 
İstanbullularla buluştu. 22 Ocak-8 Şubat 
tarihleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı 
İç Hatlar Gidiş Terminali’nde sergilenen 
Görmezden Gelmeyelim, şizofreni hastalığı 
konusunda farkındalığın artırılması ve hastaların 
damgalanmasının önlenmesi amacıyla her yıl 
Türkiye’nin farklı bir yerinde sergilenecek.

Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı

Abdi İbrahim’in Türk Kızılay ile yaptığı iş birliğiyle 
30 Ocak’ta Abdi İbrahim Tower’da ve Esenyurt 
Üretim Kompleksi’nde çalışanlar, 80 ünitenin 
üzerinde kan ve kök hücre bağışı gerçekleştirdi.

Mavi Köy Diyabetle Yaşam Merkezi açıldı

Türkiye Diyabet Vakfı tarafından insüline 
bağımlı Tip 1 diyabetli çocuk ve gençler için 
İstanbul Şile’de kurulan Avrupa’nın en büyük 
diyabet eğitim kompleksi “Mavi Köy Diyabetle 
Yaşam Merkezi” 29 Ağustos’ta açıldı. Açılışta, 
merkeze bağışta bulunarak destek olan Abdi 
İbrahim’e teşekkür plaketi takdim edildi. 

Diyabetli çocuklar ve gençlere, bir hastane 
ortamı olmadan, uzman hekim, diyet uzmanı, 
hemşire ve psikologdan oluşan sağlık 
ekibiyle birlikte diyabetle yaşamı ve diyabetin 
sorunlarını çözmeyi öğretmek amacıyla Türkiye 
Diyabet Vakfı’nın 2012’den bu yana inşa ettiği 
Türkiye’nin ilk diyabet yaşam merkezi, yılda 
yaklaşık 4 bin hastaya eğitim verebilecek.

AİO ekibi, şizofreni farkındalığı için koştu

Abdi İbrahim Otsuka (AİO) çalışanları 
ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Gündüz Hastanesi öğrencileri 
ve çalışanlarından oluşan 30 kişilik ekip, 1 
Mart’ta Antalya’da düzenlenen 14. Runatolia 
Maratonu’nda şizofreni konusunda farkındalık 
yaratmak için koştu.
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Alzheimer ve Parkinson hastaları için iki mobil 
uygulama

COVID-19 ile mücadele döneminde yine bir ilke imza atan 
Abdi İbrahim, bu süreçte evinden çıkamayan Alzheimer 
ve Parkinson hasta ve hasta yakınlarının hayatını 
kolaylaştıracak iki mobil uygulama geliştirdi. Alanında bir 
ilk olan “Parkinson’da Yanımda” uygulaması, hastaların 
günlük ve haftalık durumlarının pratik şekilde izlenmesine 
ve analiz edilmesine destek olurken, hasta ya da hasta 
yakınlarının günlük hayatları kısıtlanmadan, uygulamadaki 
soruları periyodik olarak yanıtlayarak kaydetmesine ve 
hekimleriyle paylaşabilmesine olanak sağlıyor. 

Uzmanlar tarafından hazırlanan, Alzheimer hastaları ile 
yaşama dair güvenlik, kişisel bakım, beslenme, uyku 
düzeni ve risk faktörleri gibi hastalar için çok önemli olan 
içeriklerin yer aldığı “Alzheimer’in Sesi” uygulamasında ise 
kişilerin hastalıkla ilgili merak ettikleri sorular videolarla 
yanıtlanıyor. Uygulamada yanıtı hazır olarak bulunmayan 
sorular uzmanlara soruluyor ve alınan cevaplar kısa 
videolar şeklinde uygulamaya yüklenerek hastaların 
ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor. 

Bu iki uygulama; yaklaşık 150 bin Parkinson, 600 bin 
Alzheimer hastasının bulunduğu ülkemizde, hastalık 
seyrinin takibi ve bakım konusunda hasta yakınlarına 
büyük bir kolaylık sunuyor.

Prof. Dr. Haşmet Hanağası
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı

Türkiye Alzheimer Derneği olarak Abdi 
İbrahim’in koşulsuz desteğiyle Alzheimer 

hastalığı ve diğer demans hastalıklarından 
korunma yöntemleri, hastaların bakımı 
konusunda toplumun bilinçlendirilmesi 

ve bu hastalıklara yakalanmış kişi ve 
ailelerin yaşam kalitesinin artırılması 

amacıyla oluşturulan “Alzheimer’ın Sesi” 
uygulamasına destek verdik. Bu alanda 

yaptığımız çalışmaları pandemi sürecinde 
online platforma taşıdık. COVID-19 

salgını Alzheimer ve demans hastaları ve 
yakınlarının hayatına ne yazık ki olumsuz 

etki etti. Pandemi döneminde büyük 
zorluk yaşayan hasta ve hasta yakınlarının 
yanında yer alarak, bilgilendirme ve destek 
çalışmaları yürüttük. “Alzheimer’ın Sesine 
Kulak Verin” konsepti ile gerçekleştirilen 

çalışmalar kapsamında Türkiye’nin dört bir 
yanında hasta ve hasta yakınlarına yönelik 
aktiviteler gerçekleştirildi ve milyonlarca 
kişiye ulaşıldı. Hasta ve hasta yakınlarına 

hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

Abdi İbrahim, yarınları aydınlatmak için 
ışıklarını kapattı

Abdi İbrahim, her yıl 150’ye yakın ülkenin 
katıldığı Dünya Saati dayanışması kapsamında, 
28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri 
arasında iklim krizinin ve doğa kayıplarının 
önüne geçmek için ışıklarını kapattı.

Abdi İbrahim, talasemi hastalarını 
pandemide yalnız bırakmadı

Abdi İbrahim, COVID-19 pandemisi döneminde 
tedavilerinde kesinti yaşayabilen talasemi 
hastası çocukları ve ailelerini hekimlerle 20 
Ağustos’ta online platformda buluşturdu. 
Türkiye’de ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen 
bilinçlendirme toplantısı yoğun ilgi gördü. 
50’ye yakın katılımcının olduğu toplantıda, 
hematologların aktardıkları bilgilerden 
faydalanma olanağı bulan hastalar ve aileleri, 
sorularını hekimlere yöneltirken, düzenlenen 
çeşitli aktivitelerle sosyalleşme fırsatı elde etti.
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Hediyeler öğrencileri mutlu etti

Soğuk kış günlerinde mont ihtiyacı olan 
öğrenciler için bir sosyal sorumluluk 
kampanyası düzenleyen Abdi İbrahimliler, 
Bingöl ve Hakkari’deki çocuklara 270 adet 
mont hediye etti. Öğrenciler ve öğretmenleri, 
fotoğraf ve video paylaşarak Abdi İbrahimlilere 
teşekkürlerini ve sevgilerini iletti.

Hepatit B tanıları tesadüflere kalmasın!

Dünya Sağlık Örgütü’nün 28 Temmuz’da viral 
hepatitlere dikkat çekmek için “Kayıp Milyonları 
Arıyoruz” başlığı ile düzenlediği aktiviteye, 
Abdi İbrahim Hepatoloji ekibi “Sağlığınız 
Tesadüflere Kalmasın” diyerek destek oldu. Bir 
hafta süren farkındalık aktivitesinde 6 milyon 
görüntülenme ile 2,7 milyon kişiye ulaşıldı.

Farkındalık filmine  
buradan erişebilirsiniz.

Dünya Kanser Günü farkındalık etkinlikleri 

Abdi İbrahim Onkoloji ekibi, 4 Şubat Dünya 
Kanser Günü’nde Türk Onkoloji Derneği, Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği 
ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile 
birlikte farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. 
Onkoloji ekibi, Türk Onkoloji Derneği ile Marmara 
Forum’da hekimler ve basının da yer aldığı 
kanser farkındalık etkinliğinde bir araya geldi.

4 Şubat’ta ayrıca, Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu Derneği’nin desteği ile 
hazırlanan farkındalık posterleri Abdi İbrahim 
Tower’da çalışanlarla paylaşıldı. KAÇUV da 
Abdi İbrahim Tower’ı ziyaret ederek faaliyetleri 
ve hedefleriyle ilgili bilgi aktardı.

Öyle Söyleme!

Pek çok önemli ve dikkat çeken projeye imza 
atan Abdi İbrahim Otsuka (AİO), 10 Ekim Dünya 
Ruh Sağlığı Günü’nde bir ilki gerçekleştirerek 
“damgalama”yı engellemek için “Öyle Söyleme” 
hareketini başlattı. Farkında olmadan kullanılan 
“Şizofren misin, bipolara bak yaa” gibi cümlelerin 
ruhsal hastalığı olan insanların hayatlarına 
zarar verdiğini gözler önüne seren bu hareket 
kapsamında, sosyal medyada yapılan paylaşımlar 
ile 5 milyonun üzerinde izlenime ulaşıldı. 

AİO; Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar 
Yaşam Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği ile 
Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği’nin 
de destek verdiği bu hareketi, toplumun 
tüm kesimlerine yaymak ve hatta küresel 
bir harekete dönüştürmek üzere aktif olarak 
çalışmalarına devam edecek.

"Öyle Söyleme" hareketinin  
filmine buradan erişebilisiniz.

İzmir Bölge çalışanlarından anlamlı 
kampanya

Abdi İbrahim İzmir Bölge çalışanları, anlamlı 
bir kampanyaya imza attı. Mavi plastik kapak 
toplayan ekip, Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği’ne (TOFD) bağışladı.

İzmir depremi yardımı

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 
depremin ardından, Abdi İbrahim tarafından 
bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak malzemeler ve OTC ürünlerinin yer 
aldığı bir kamyon İzmir’e gönderildi.
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Filantropi

Her faaliyet döneminde yatırım ve bütçe 
planlarında kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 
yönelik bağış ve yardımlara önemli bir kaynak 
ayıran Abdi İbrahim, 2019 ve 2020 yıllarında 
da bağış ve yardımlarını sürdürdü.

1,392,310,473,79

Bağış ve Yardımlar 
(Milyon TL)

2020201920182017
1,29

2016

COVID-19 ile Mücadeleye  
Katkı Kampanyası

İstanbul Maratonu’nda kanserli 
çocukların eğitimine destek  

Sokak hayvanları için  
yardım kampanyası

“Adımız İyilik Olsun” kampanyasıÖğrencilere ihtiyaç yardımı

Öğrencilere ihtiyaç yardımıİzmir depremi yardımıTürkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği'ne bağış 

Mavi Köy Diyabetle Yaşam  
Merkezi için bağış

Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı
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ÇEVRE

Hedef, 2030’da  
karbon nötr  
Abdi İbrahim  
olmak
İnsan sağlığının, gezegenimizin sağlığına bağlı 
olduğu bilinciyle tüm iş süreçlerini ekolojik ayak 
izini en aza indirmeyi gözeterek gerçekleştiren 
Abdi İbrahim; Türk ilaç endüstrisinin düşük 
karbon dönüşümüne ve sürdürülebilirliğine de 
öncülük etmeyi hedefliyor, bu kapsamda önemli 
adımlar atıyor. 
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Abdi İbrahim, 

yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen  
ilk Türk ilaç şirketi oldu.

Makinelerde tablet baskı 
filtrelerinin değiştirilmesi  
ile elde edilen  
elektrik tasarrufu →

↘26 kwh 
2020

↘144 kwh
2019

↘117 m³
2019

↘274 m³
2020

↘4.500 kg
2020

↘54 kg
2019 (11 makine)

↘10 kg
2020 (2 makine)

↘5.022 kg
2019

↘2.101 kg
2020

Uygulanan projelerle  
elde edilen  
su tasarrufu →

Şeffaf naylon torbaların %12,  
körüklü mavi torbaların %21,6 
inceltilmesi ile elde edilen  
plastik tasarrufu →

Makinelerde tablet 
baskı filtrelerinin 
değiştirilmesi ile  
azaltılan kimyasal 
kullanımı →

Uygulanan projelerle  
elde edilen  
kâğıt tasarrufu →

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Çevresel 
sürdürülebilirliğe 
katkı sağlayacak 
projeler hayata 
geçirmek

Verimlilik odaklı 
projelerle enerji 
tüketimini azaltmak

Etkin geri kazanım 
yöntemleriyle su 
tüketimini azaltmak

Atık miktarlarını 
azaltmak

Kâğıt tüketimini 
azaltmak

Böylelikle  
119 ağacın kesilmesi  
önlendi.
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Çevresel hedefler 

 › 2030 yılında “karbon nötr Abdi 
İbrahim” olmak.

 › Organizasyonel Yaşam Döngüsü 
Analizi (O-LCA) kapsamında, 
değer zincirinin tamamında karbon 
emisyonlarını azaltacak adımlar atmak.

 › Su kaynakları başta olmak üzere 
tüm doğal kaynakların etkin 
kullanımını sağlamak.

 › Plastik içerikli ambalajlar yerine 
doğaya daha az zararlı ambalaj 
malzemelerinin kullanımını 
yaygınlaştırmak.

 › Atık yönetimi konusunda önemli 
adımlar atmak.

 › Çalışanları, tüm üçüncü şahıs firma 
ve ilgili tarafları çevrenin korunması 
konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
eğitim faaliyetleri düzenlemek.

 › Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol 
altında tutmak ve en aza indirmek için 
uygun teknolojiyi kullanmak.

 › Çevresel kirliliği önlemek amaçlı, 
yasal, uluslararası mevzuatlar ve 
müşteri gerekliliklerini takip etmek 
ve bunlara uyum sağlayarak çevre 
performansını sürekli iyileştirmek.

 › Biyoçeşitliliği korumak için adımlar 
atmaya devam etmek.

 › Çevresel sürdürülebilirlik liderleri 
arasına girmek.

Abdi İbrahim; Avrupa Yeşil Mutabakatı 
(The European Green Deal) ve 
BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın (SKA) yanı sıra şirket olarak 
gerçekleştirdiği önceliklendirme analizi ve 
Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi 
(O-LCA) doğrultusunda çevre stratejisini 
şekillendirmektedir. Şirket, yürüttüğü 
tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, 
sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların 
etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu ve 
kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında 
oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında 
azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri 
dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun 
yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre 
politikasının temeli kabul etmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik 
Stratejisi

Çevresel sürdürülebilirlik alanındaki 
sistematik çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Abdi İbrahim, önemli 
tutarda çevre koruma yatırımını ve 
çevresel etkiyi azaltma projesini 
hayata geçirerek yeşil dönüşüme 
katkı sağlıyor.

2030’da karbon ayak izimizi sıfıra 
getirme hedefi kapsamında; lojistik 

aşamasında elektrikli araçlar ve 
tırların kullanımı, ambalaj atıklarının 

azaltılabilmesi, doğaya daha az 
zararlı yeni ambalaj türlerinin 

geliştirilebilmesi için start-up’larla 
iş birliği kurma gibi her kademede 

sürdürülebilir, etkin ve inovatif 
çözümler arayışı içindeyiz. CDP, 
SBTi, Türkiye Döngüsel Ekonomi 

Platformu, Türkiye Materials 
Marketplace, İş Dünyası Plastik 

Girişimi gibi üyeliklerimiz aracılığıyla 
uluslararası standartları yakından 

takip edip, sürdürülebilirlik alanında 
önemli adımlar atmaya ve geleceği 

iyileştirmeye devam ediyoruz.

Megi Erpardo
Abdi İbrahim Kamu İlişkileri 

Müdürü
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Çevre eğitimleri

Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde çevresel 
standartlarını daha ileri bir noktaya taşımaya odaklanan 
Abdi İbrahim; standart tesis uygulamaları, prosedürler, 
atık yönetimi, geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve evlerde 
dikkat edilmesi gereken konuları kapsayan eğitim 
programlarını düzenli olarak sürdürmektedir. Üçüncü 
şahıs firma ve stajyer statüsündeki paydaşların da 
katılımıyla gerçekleştirilen Çevre Yönetim Sistemi 
eğitimlerinde ise yılda ortalama 2 saat Çevre Yönetim 
Sistemi bilinçlendirme eğitimi verilmektedir. Çevre 
eğitimlerinin güncelliğine ve paydaş katılımına büyük 
önem veren Abdi İbrahim, Ayın Çevreci Personeli 
ve Gönüllü Çevre Eğitimi Projesi uygulamalarıyla da 
çalışanlarını teşvik etmektedir.

1.0491.4621.115
202020192018Kişi sayısı

114118158
202020192018Eğitim süresi (saat)

Çevre Grubu faaliyetleri

Abdi İbrahim bünyesinde farklı departman 
yöneticilerinin yer aldığı yedi kişilik bir Çevre Grubu 
bulunmaktadır. Çevre Yönetim Temsilcisi’nin başkanlık 
görevini üstlendiği Grup, düzenlediği aylık toplantılar 
aracılığıyla Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını 
izlemekte ve gerekli güncellemeleri yapmaktadır. 

Çevre Grubu’nun yürüttüğü çalışmalar şunlardır: 

 › Saha denetimleri,

 › Düzeltici ve önleyici faaliyetler,

 › Çevre mevzuatı, yönetmelikler ve yasal uyum 
değerlendirmesi,

 › Çevresel boyut değerlendirmeleri,

 › Çevresel risk ve fırsatların değerlendirilmesi,

 › Çevre yönetim programları ve hedefleri,

 › Çevre ile ilgili öneri ve projelerin  
değerlendirilmesi,

 › Ayın çevreci personelinin seçilmesi.

Çevresel Boyut Değerlendirme Prosedürü 
çerçevesinde çevresel etkilerin kontrolü, hedef 
belirleme ve program geliştirme çalışmalarından 
etkin sonuçlar elde eden Abdi İbrahim; Ar-Ge, üretim 
ve depo faaliyetleri, şantiyeleri, üçüncü şahıs firma 
faaliyetleri ve binalarına yönelik olarak toplam 51 
adet çevresel boyut analizine sahiptir. Ayrıca atık 
yönetimi, izleme ve ölçüm, acil durum vb. prosedürler 
ışığında çevresel etkiler periyodik olarak izlenerek 
tespit edilen aksaklık ve risklere karşı, Çevre Grubu 
tarafından programlar oluşturulmakta ve belirlenen 
hedeflere odaklanılmaktadır.

74



Çevresel Etkiyi Azaltma 
Çalışmaları

Satın almadan ürünün pazara 
sunulmasına kadar tüm iş 
süreçlerini çevresel etkiyi 
gözeterek yürüten Abdi 
İbrahim, geri kazanım ve 
kaynak yönetimi konusunda 
etkin politikalar uyguluyor.

Etkin kaynak yönetimi

Abdi İbrahim, Atık Yönetim Prosedürü’ne 
göre faaliyetleri sırasında oluşan tüm atıkları 
kaynağında ayrıştırmaktadır. Aynı zamanda 
Çevre Mevzuatı’nın Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği gereği piyasaya sürdüğü 
ürün ambalajları için ise yönetmeliğe uygun 
olarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 
Yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO (Çevre 
Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı) ile iş birliğini 2005 yılından beri sürdüren 
Şirket, atıkların geri kazanımı ve bertarafı için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı 
firmalarla çalışmaktadır.

Döngüsel ekonomi çalışmaları kapsamında, 
sıfır atık hedefi olan Abdi İbrahim; geri 
kazanılmış kâğıttan prospektüs ve kutu, Pet 
ve R-Pet blister, atık ilaç projesi gibi önemli 
projeleri hayata geçirecektir.

Faaliyetlerimizin çevresel boyutu açısından büyük 
önem taşıyan su, doğalgaz ve elektrik tüketimine 
yönelik olarak yıllık hedeflerimiz ve projelerimiz, 
şirketimizin Yönetim Programı’nda yer alıyor. 
Çalışanlarımızın önerilerini de alarak yürüttüğümüz 
projeler ile doğal kaynak tüketimi ve atık oranlarını 
azaltıyor, önemli miktarlarda tasarruf elde ediyoruz.

Fatma Yalçın
Abdi İbrahim Çevre, Sağlık 

ve Güvenlik Müdürü

Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’ndeki atıklar, 
yönetmeliklere uygun olarak uzaklaştırılmaktadır. Atık sular, 
biyolojik olarak MBR teknolojisi ile artırılmakta ve tesisin 
performansı sürekli izlenmektedir.
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Bazı ürünlerin kolilerinin 
tasarımının değiştirilmesi →

↘4.494 kg
2019

↘657 kg
2020

Sotex test çıktılarında  
iyileştirme yapılması →

↘450 kg
2019

ADR check listlerinin 
elektronik ortamda  
yönetilmesi →

↘78 kg
2019

Qmex sistemi üzerinden 
onaylanan dokümanlarda 
çıktı alınmaması →

↘665 kg
2020

Ürün analizlerinde logbook 
sayısının azaltılması →

↘240 kg
2020

Kalite kontrol  
rapor formatlarının  
iyileştirilmesi →

↘329 kg
2020

Stabilite rapor formatlarının 
iyileştirilmesi →

↘138 kg
2020

Çevre yönetim sistemi 
süreçlerinin ÇSG Pro 
sisteminden yürütülmesi →

↘72 kg
2020

Kâğıt tasarrufu

2019 ve 2020 
yıllarında toplam  
7.123 kg kâğıt  
tasarrufu sağlanarak 
119 ağacın  
kesilmesi önlendi.

Su tasarrufu

2019 ve 2020 
yıllarında toplam  
391 m³ su  
tasarrufu sağlandı.

Makinelerde  
tablet baskı filtrelerinin  
değiştirilmesi →

↘67 m³
2019 (11 makine)

↘12 m³
2020 (2 makine)

Bir ürünün üretiminde şarj 
artırımı ile yıllık üretim 
sayısının azaltılması →

↘50 m³
2019

WPU tanklarının su 
seviyesinin %90’dan %55’e 
düşürülmesi →

↘262 m³
2020

Elektrik tasarrufu

Makinelerde  
tablet baskı filtrelerinin  
değiştirilmesi →

↘144 kwh
2019 (11 makine)

↘26 kwh
2020 (2 makine)

Plastik tasarrufu

Şeffaf naylon torbaların 
%12, körüklü mavi 
torbaların %21,6 
inceltilmesi →

↘4.500 kg
 plastik

2020

Kimyasal tasarrufu

Makinelerde  
tablet baskı filtrelerinin 
değiştirilmesi →

↘54 kg
2019 (11 makine)

↘10 kg
2020 (2 makine)

2019 ve 2020 Yılı Tasarrufları

Abdi İbrahim, çalışan önerileriyle gerçekleştirilen 
projeler sayesinde 2019 ve 2020 yıllarında da doğal 
kaynak tüketimlerini ve atık miktarlarını azaltarak 
önemli tasarruflar elde etti.
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Enerji Tüketimi

Abdi İbrahim, enerji verimliliği 
konusunda 2000 yılından bu 
yana yıllık yüzde 35 oranında 
enerji tasarrufu sağlayarak 
toplam 1.460 ton Eşdeğer Petrol 
(TEP) enerji tasarrufu elde etti.

Doğal enerji kaynaklarının etkin kullanımına 
büyük önem veren Abdi İbrahim, bünyesinde yer 
alan Enerji Kurulu aracılığıyla bu alanda sürekli 
gelişim sağlamaktadır. Müdür, yönetici, mühendis 
ve teknisyen kadrolardan oluşan ve yılda en az 
iki defa genel değerlendirme toplantıları yapan 
Kurul, 85 kişilik bir alt çalışma komitesine sahiptir. 
Uzmanlık alanlarına göre alt çalışma gruplarına 
tüm teknik personel katkı sağlamaktadır. 

2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmeyi 
hedefleyen Abdi İbrahim, bu kapsamda önemli 
bir adım atarak 1 Ocak 2020’den itibaren 
İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi’nin elektrik 
ihtiyacının tamamını rüzgâr ve güneş olmak üzere 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya 
başlamıştır. Üretim kompleksinde 44.209.606 
kilowatt saat enerji kullanılan 2020 yılında, 26.000 
evin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olan 
enerji yenilenebilir kaynaklardan karşılanmıştır. 
Bu uygulama ile 5.230 aracın bir yıllık kullanım 
emisyonuna eşdeğer miktarda karbon salınımını 
da önlenmiştir. Böylelikle karbon ayak izi yaklaşık 
24.000 ton CO₂ eşdeğerinde düşürülmüştür. 
Kademeli olarak tüm süreçlerde yenilenebilir 
enerji kullanımına geçilecektir.

Abdi İbrahim, satınalma sürecinden 
ürünlerin piyasaya sürülmesine 
kadar her aşamada çevresel 
etkilerini kontrol altında tutmaktadır. 
Çevrenin korunması için uyguladığı 
sürdürülebilir atık yönetim politikaları 
ile öncelikle atıkların kaynağında 
azaltılmasını hedeflemekte, 
kaynağında ayrı toplamakta, uygun 
yöntemlerle geri kazanımını ve 
bertarafını sağlamakta ve lisanslı 
firmalarla çalışmaktadır.

Yakıt olarak doğalgazın kullanıldığı 
Abdi İbrahim Esenyurt Üretim 
Kompleksi’nde online baca 
gazı izleme sistemi mevcuttur. 
Havalandırma sistemlerinde kullanılan 
yüzde 99,99 verimliliğe sahip özel 
filtreler ve sulu absorbsiyon sistemleri 
sayesinde toz emisyonlar kontrol 
altında tutulmaktadır.

Esenyurt Üretim Kompleksi’nde, 
atık suların arıtılmasında membran 
teknolojisi kullanılmaktadır. Çevre 
dostu teknoloji olan MBR (Membran 
Bio Reaktör) arıtma yöntemi 
yatırımıyla da sektöre öncülük 

eden Abdi İbrahim, bu uygulama ile 
arıtma çamurunda sıfır atık çamur 
oluşumuyla atık çamur miktarını 
sıfırlamış, çıkış suyu kalitesini 
de yüzde 70 iyileştirilerek deşarj 
standartlarının çok altına indirmiştir.

Yağmur sularının, su arıtma 
sistemlerinin normal işleyişinde 
oluşan suların ve ters yıkama sularının 
bahçe sulamada değerlendirildiği 
tesiste, bulunulan bölgenin havza 
su risk değerlendirmesi için WRI 
(World Resources Institute) takip 
edilmektedir. Tesisin konum verileri 
kullanılmakta ve WRI Su Kemeri 
aracındaki su göstergeleri gözden 
geçirilmektedir.

Plastik konusuna da büyük önem 
veren Abdi İbrahim, plastik kullanımını 
azaltma, plastik ayak izini en aza 
indirme ve hatta ikamesi anlamında 
pek çok proje geliştirmektedir.

22 bin metrekare çim alana sahip 
olan Esenyurt Üretim Kompleksi’nde, 
85 bitki çeşidi ve 146 tane büyük 
ağaç bulunmaktadır. İğne yapraklı ve 
yaprak döken bitki türleri yılda bir kez 
sonbahar ayında, diğer türler ise yılda 
iki veya üç kez budanmaktadır.

İnsan sağlığına hizmet için ürettiği ilaçların en 
iyi şekilde üretimini, uygun özellikteki su ile 
gerçekleştiren Abdi İbrahim, suyun sürdürülebilirliği 
konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. 
Dünyanın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğu 
için, su tasarrufuna yönelik çalışmalarını ön planda 
tutmaktadır. 

Esenyurt Üretim Kompleksi’nde suyun her 
aşamada tasarruflu kullanılması konusunda gerekli 
tüm tedbirler alınmaktadır. Çalışanların hassas 
çalışmaları ve otomatik kontrol sistemleri sayesinde 
sadece ihtiyaç duyulan su yeraltından çıkarılıp İSKİ 
sayaçlarından geçirilmektedir. Lavabolarda hem 
fotoselli hem de filtreli musluklar kullanılan tesiste, 
yine üretim alanları yıkama kabinlerinde suyun 
sadece ihtiyaç duyulduğunda akmasını sağlayan 
tabancalı sistemler ile otomatik yıkama özellikli 
üretim ekipmanları bulunmaktadır. 

Dünyayı ve geleceği iyileştirme yolunda su 
sürdürülebilirliği konusunda önemli bir adım atan 
Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’in Türk 
ilaç sektöründeki ilk imzacısı olmuştur. Böylelikle, 
dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen 
su koruma politikalarına şirket taahhütleriyle destek 
verecektir.

Su Tüketimi

Abdi İbrahim’in 2012-2020 yılları 
arasında uyguladığı projelerle 
elde ettiği 47.962 m³ su tasarrufu; 
1 ayda 3.198, 1 yılda 267 evin su 
ihtiyacına karşılık geliyor.

Biyoçeşitliliğe Etki

Yüksek biyoçeşitlilik alanında operasyonları 
bulunmayan Abdi İbrahim’in, 22 bin metrekare çim 
alana sahip olan Esenyurt Üretim Kompleksi’nde, 
85 bitki çeşidi ve 146 tane büyük ağaç yer alıyor.
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Sera Gazı Emisyonu

Küresel ısınmayla mücadele için uluslararası 
ölçekte yürütülen çalışmaları yakından 
izleyen Abdi İbrahim, faaliyetlerinden 
kaynaklanan CO₂ salınımını azaltmak için 
sistematik çalışmalar yürütüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nisan 2006’da yayınlanan 
“Sera Gazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu 2006 Taslak 
Raporu”nda yer alan IPCC Metodolojisi’nden yararlanan Abdi 
İbrahim, 2030 yılında karbon nötr olmayı taahhüt etmektedir.

2014-2020 yılları arasında ozona zarar veren gazlar arasında yer 
alan R22 sarfiyatının olmadığı Esenyurt Üretim Kompleksi’nde 
doğalgaz kullanımından kaynaklanan karbon salınımı 2019 yılı için 
6.676 ton/yıl, 2020 yılı için 8.855 ton/yıl olarak hesaplanmıştır.

Abdi İbrahim’in, ISO 14604 standardı çerçevesinde hesaplanan 
2020 yılı aktivitelerine ait kurumsal karbon ayak izinin 
kapsamlara göre dağılımı soldaki gibidir. Kapsam 1, 2 ve 3 
sınırlarında yer alan, doğrudan ve dolaylı kaynaklardan oluşan 
emisyonlarının tamamını hesaplayan Abdi İbrahim, çevresel 
etkilerini geniş bir perspektifte yönetmektedir.

* Elektrik, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının tüketimini, soğutma ünitelerinde 
kullanılan soğutucu gaz miktarını ve bina ısınması için tüketilen enerjiyi 
kapsamaktadır.

* Hesaplamada kapsam genişlemesi olmuştur. 2019 yılı verisi sadece bilgi amaçlı 
verilmiştir.

** %100 yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde karbon ayak izi değeri 0’dır. 
*** 2020 yılında kurumsal karbon ayak izi hesabının sistem sınırları ve metodolojisi 

revize edilmiştir. 2020 yılı değerleri baz yıl kabul edilmektedir. 2019 yılı verisi 
sadece bilgi amaçlı verilmiştir.

2019 ve 2020 yılları Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 karbon emisyonu 
değerleri, PwC tarafından gerçekleştirilen bağımsız sınırlı güvence çalışması ile 
doğrulanmıştır.

Buhar kazanı bacalarına takılan online izleme ölçüm 
cihazları ile atmosfere atılan baca gazı değerleri 24 
saat izlenmektedir. Ölçülen ortalama değerler aşağıda 
verilmiştir:

 › NO2...60 mg/Nm³

 › CO.....0 mg/Nm³

 › SO2....0 mg/Nm³

* Abdi İbrahim bünyesinde CO, NO2 değerleri online olarak izlenebilmektedir. 
Diğer emisyonlar ise iki yılda bir gerçekleştirilen anlık ölçümler çerçevesinde 
hazırlanan emisyon raporlarında değerlendirilmektedir. 2019 yılında Kimyasal 
Üretim Tesisi’nin ve 2020 yılında AbdiBio Biyoteknolojik Üretim Tesisi’nin 
emisyon teyit ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

ABDİ İBRAHİM’İN KARBON AYAK İZİ DAĞILIMI 

Kapsam 1*

%74
Sabit yanma

Soğutma gazları

Hareketli yanma

Kapsam 2

%0**
Satın alınan elektrik

Satın alınan ısıtma ve soğutma

Kapsam 3

%26
01: Satın alınan hammadde ve servisler

02: Demirbaş varlıklar

03: Yakıt ve enerji ile ilgili aktiviteler

04: Üretim öncesi nakliye ve dağıtım

05: Üretim atıkları

06: İş seyahatleri

07: Çalışan ulaşımı

08: Üretim öncesi kiralanan varlıklar

09: Üretim sonrası nakliye ve dağıtım

10: Satılan ürünlerin işlemleri

11: Satılan ürünlerin kullanımı

12: Satılan ürünlerin bertarafı

13: Üretim sonrası kiralanan varlıklar

14: Bayiler

15: Yatırımlar

KARBON EMİSYONU

Metrik ton CO₂ eşdeğeri 2019 2020

Kapsam 1 emisyonlar* 7.067 16.436

Kapsam 2 emisyonlar** 22.720 0

Kapsam 3 emisyonlar*** 9.621 5.808

Toplam karbon emisyonu 
(SC1+SC2)

29.787 22.244

Abdi İbrahim’in çevresel performans 
göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz.s.90| GRI | 302-5 | 305-1 | 305-2 | 305-5 |

78



Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) doğrultusunda  
çevre stratejisini şekillendiren Abdi İbrahim, değer zincirinin tamamında  

karbon emisyonlarını azaltacak adımlar atmaya devam ediyor.
* Bu değerlendirme kurum bazlıdır.

%13,5Tedarik  
Zinciri

Ürünlerde kullanılan  
hammaddelerin ve  

ambalaj malzemelerinin  
üretimini kapsar.

Satın alınan malzeme  
ve servisler %13,5

%42 Araç Kullanımı ve  
Ulaşım Faaliyetleri

Ürünlerin tanıtımı ve iş  
amacıyla çalışanların araç kullanımı,  
çalışanların işe geliş gidişi için servis  
araçlarının kullanımı ve diğer iş 
seyahatlerini kapsar.
%1,1 İş seyahatleri 
%38,1 Araç kullanımı
%2,7 Çalışanların servis kullanımı

1 3

4
2

%35Enerji, Isıtma ve  
Soğutma Tüketimleri

Elektrik, doğalgaz gibi enerji  
kaynaklarının tüketimini ve  

soğutma ünitelerinde kullanılan  
soğutucu gaz miktarını kapsar.

Elektrik tüketimi** %9,4
Soğutma gazları <%1

Sabit yanma (doğalgaz vb)*** %25,1
Su tüketimi <%1

** Abdi İbrahim, elektrik tüketimini %100 yenilenebilir 
kaynaklardan karşılar. Burada yer alan tüketim 

miktarı, yenilenebilir enerji sağlayan sistemin altyapı 
kurulumu vb. süreçleri içerir.

*** Isınma ve üretim için tüketilen enerjiyi kapsar.

%8,6 Yaşam  
Sonu

Esenyurt Üretim Kompleksi'nde  
meydana gelen atıkların ve  
satılan ürünlerin ambalajlarının  
yaşam sonu etkilerini kapsar.
%5,4 Üretim atıklarının bertarafı
<%1 Atık su arıtımı
%3,2 Tüketim sonrası oluşan  
ambalaj atıklarının bertarafı

Organizasyonel 
Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi*
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MEDİKAL

Mevzuatların  
ötesine geçen  
sorumluluk  
bilinci
Klinik araştırmalardan ürün güvenliliğine, 
ruhsatlandırmadan pazar erişimine ve 
tanıtıma kadar tüm iş süreçlerinde yasal ve 
etik değerleri göz önünde bulunduran Abdi 
İbrahim, ürün ve hizmet kalitesi konusunda 
yüksek hassasiyet gösteriyor.

| GRI | 416-1 |
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İlaç Sektörü Pazarlama Mevzuatı’nın 
ihlal kapsamına giren vaka sayısı →

Ürün bilgilendirme hattı veya e-posta aracılığıyla cevaplanan  
toplam advers reaksiyon ve medikal enformasyon soru sayısı →

0

992
2020

1.029
2019

Sağlık Bakanlığı ve lisansör  
firmalar tarafından gerçekleştirilen  
denetim sayısı →

2019

1 Sağlık Bakanlığı,  
1 firma denetimi

2020

2 firma  
denetimi

Abdi İbrahim ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliğiyle geliştirilen  
yara bakım örtüsü için 2020 yılında CE Belgesi ve onayı alındı.

Abdi İbrahim’in, uzun süredir iş ortağı Vifor ile Türkiye’de yürüttüğü hasta kan yönetimi çalışmalarına 
paralel olarak ayrı sürdürdüğü proje, Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği fonları ile projelendirildi 
ve çalışmalara başlandı. Projede yer alan hekimlere destek verecek olan Abdi İbrahim,  
hasta kan yönetiminin ülke genelinde başarılı şekilde uygulanmasına katkı sağlayacak.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Ürünlerin kullanım sürecinde 
hasta ve sağlık personelinin 
bildirimlerini eksiksiz ve hızlı 
bir biçimde karşılamak

Ürün sorumluluğu alanındaki 
yasal düzenlemelere tam 
uyum sağlamak

Uluslararası tanınırlığa  
sahip farmakovijilans  
sistemi oluşturmak

Endüstri-üniversite  
iş birliği ile ürün geliştirmek

Toplum sağlığına yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmek

Denetimlerin tamamı  
başarıyla sonuçlandı.
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Prof. Dr. Özgen Özer
Ege Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Farmasötik 
Teknoloji Anabilim Dalı 

Başkanı

Ege Teknopark’ta Dermis Pharma A.Ş. 
tarafından buluşu yapılan yara bakım 
ürünümüzün, ticarileşmesine esas teşkil 
eden üniversite-sanayi iş birliği modeli 
oluşturulmuş ve Abdi İbrahim ile birlikte 
geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu iş 
birliği ile ülkemizde ilk defa bir üniversitede 
girişimcilik anlamında da öncü adımlarla 
geliştirilen biyoaktif yara örtüsü, önemli 
bir sanayi kuruluşunun ortaklığıyla aynı 
çatı altında birleşmiş ve yine ilk defa klinik 
çalışmaları yürütülmüştür. Yara bakımı ile 
ilgili sorunlara yüksek katma değerli bir 
çözüm üreten ve tıbbi cihaz sektöründeki 
benzer ithal ürünlerle rekabet edebilecek 
yerli bir ürün, ilk defa Mayıs 2021’de piyasaya 
sunulacaktır. Bu ürünün medikal alanda, 
üniversite-sanayi iş birliği sonucunda 
geliştirilen ilk ürün olması, Abdi İbrahim’in 
vizyon ve misyonunu kanıtlar niteliktedir. Hem 
Dermis Pharma’nın hem de Abdi İbrahim’in 
fikir alışverişi ile yenilikçi başka modeller de 
geliştirilmektedir. 

Bu proje ile oluşan karşılıklı güven 
sayesinde ve Abdi İbrahim iş birliği ile 
bir seri kozmetik formülasyon ve jenerik 
ilaçlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda yeni 
mezun sekiz eczacı istihdam edilmiştir. 
Böylelikle lisansüstü öğrencilerin bir proje 
kapsamında iş yaşamlarına adım atmaları 
sağlanmıştır. Abdi İbrahim’in araştırma için 
yaptığı destek, sanayinin yüksek teknolojili 
üretim kapasitesini de artıracaktır. Sağlıkta 
inovasyon söz konusu olduğunda kamu, 
üniversite ve sanayi iş birliğinde üçlü bir 
sarmal yapı kaçınılmazdır ve gerçekleştirilen 
bu uyumlu iş birliği bunun en güzel örneğidir.

Medikal

Abdi İbrahim’in etik kurallara 
uyumunun aynası konumunda 
olan Medikal Direktörlük, 
etik değerlere ve kurallara 
uyum temelinde şirket 
içinde ve dışında geniş bir 
iş yelpazesinde stratejik 
ortaklıklar yürütüyor.

İş geliştirme ve yeni ürün

Abdi İbrahim’in gelecek hedefleri doğrultusunda 
yeni ürün geliştirme süreçlerinde aktif görev 
alan Medikal Direktörlük, bilim dünyasından 
gelen fikirler ve yeni tedavi trendleri ile şirket 
firma stratejilerinin İş Geliştirme Departmanı’nda 
zamanlı ve büyüme planlarıyla uyumlu olarak 
değerlendirilmesine katkı yapmaktadır. 2020 yılı 
boyunca 224 yeni molekülün değerlendirmesini 
yapan Medikal Direktörlük, ürünlerin yatırım 
açısından ele alınmasına katkı sağlamaya devam 
etmiştir. 

Bu doğrultuda Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
iş birliğiyle dünyada formülasyon olarak ilk 
kez çıkarılacak bir tıbbi cihaz olan yara bakım 
örtüsünü geliştiren Abdi İbrahim, birçok ülkede 
patentini aldığı ve 2020 yılında CE Belgesi ve 
onayını aldığı ürünü 2021 yılında hastaların 
kullanımına sunmayı hedeflemektedir.| GRI | 416-1 |
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Eğitim

Medikal Direktörlük, işe yeni başlayan 
tıbbi tanıtım temsilcilerinin ve pazarlama 
kadrolarının temel medikal, farmakovijilans, 
etik ve kurallara uyum, tanıtım faaliyetleri ve 
ürün eğitimlerinden sorumludur. Pandemi 
döneminde Türkiye ilaç sektörü içinde 
önemli bir ilke imza atarak tüm medikal 
eğitimleri dijitalleştiren Medikal ekip, 2021 
yılının ilk çeyreğinde dijital dönüşümün ilk 
uygulaması olan dijital eğitim platformu Aİ 
Med Akademi’yi de hayata geçirecektir. 
Abdi İbrahim’de her tıbbi tanıtım temsilcisi, 
yılda 60 eğitim almaktadır. Dünya ortalaması 
3-4 gün olan gün bazlı eğitim süresi, Abdi 
İbrahim’de 12-13 saati; yıllık eğitim süresi ise 
86 saati bulmaktadır.

Yine pandemi döneminde Viral Gündem 
adlı bülten hazırlanarak her hafta 20 
binden fazla kayıtlı hekime pandemi ve 
COVID-19 hakkında tüm dünyadaki en 
güncel ve doğru bilgilerin ulaştırılması, 
yanlış bilinen konuların düzeltilmesi ve 
birçok konuda güncel tedavi yaklaşımlarının 
bu alanda daha az bilgisi ve deneyimi olan 
hekimlere aktarılması sağlanmıştır. Bütün 
bu yeniliklerin yanı sıra dış paydaşlar için 
de özellikle dijital ortamlarda düzenlenen 
kongre ve sempozyumlara katılan Medikal 
Direktörlük, online danışma kurullarından 
elde edilen bilgilerin paylaşımı ve klinik 
çalışma sonuçlarının yayınlanması 
aracılığıyla yıl boyu düzenlenen tüm bilimsel 
ve ürün tanıtım toplantılarına destek 
vermiştir. Bunun yanında toplum sağlığını 
ilgilendiren farkındalık günlerinde, ilgili 
hastalık ve genel tedavi ilkeleri hakkında 
bilgi verici kısa yazılar paylaşarak toplumun 
bilinçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Pandemi döneminde  
Türkiye ilaç sektörü içinde önemli 
bir ilke imza atarak tüm medikal 
eğitimleri dijitalleştiren Medikal 

ekibimiz, 9 ay boyunca 30’a yakın 
medikal müdürün yoğun çalışması 

sonucunda yaklaşık 140 ürüne 
ait medikal eğitimleri 1.000’in 

üzerinde sesli video kaydı, yüzlerce 
hatırlatma ekranı, binlerce soru 

cevap bölümlerinden oluşan 
interaktif araçlarla tamamen online 

platformlar üzerinden verilebilir 
hale getirdi.

Dr. Recep Erşahin
Abdi İbrahim Medikal 

Direktörü

Tanıtım

Pandemiyle birlikte kriz yönetimi oluşturulmuş 
ve tüm gerekli bilgilere şirketin hızlı ve 
tek kaynaktan ulaşması sağlanmıştır. Bu 
sayede yıl boyu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nun pandemi koşullarına uyarlanan 
kurallarının hızlıca şirkete uygulanması 
konusunda iç paydaşlar bilgilendirilmiş, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön 
verilirken faaliyetlerin de aksamasının önüne 
geçilmiştir.

Abdi İbrahim satış ekibinin kullandığı tüm 
bilimsel materyallerin içerik ve mesajlarının 
dijital ortamlara uyumlu hale getirilerek 

yeniden hazırlanması, KÜB bilgilerine ve 
tanıtım yönetmeliklerine uygun denetimlerden 
geçirilmesi ile güncel ve objektif hastalık ve 
tedavi verilerinin sağlık mesleği mensuplarına 
ulaştırılması için Medikal Direktörlük aralıksız 
olarak çalışmaya devam etmektedir. 

1.000’in üzerinde bilimsel ve ürün tanıtım 
toplantısı sponsorluğuna uygunluk veren 
Direktörlük, bu sayede toplantılara bilimsel 
içerik üretip katkı yapmaktadır. Tüm bunların 
yanı sıra üyesi olduğu İlaç Endüstrisi İşverenler 
Sendikası (İEİS) bünyesinde, TİTCK’den 
önerilen yönetmelik düzenlemelerinde ve 
ilaç endüstrisinin sektör etiği ve kurallarının 
belirlenmesinde öncü roller üstlenmektedir.

 › Yılda 60 tıbbı tanıtım temsilcisi eğitimi

 › 1.000’in üzerinde bilimsel ve  
ürün tanıtım toplantısı

 › Yaklaşık 140 ürüne ait dijital medikal eğitim 
için 1.000’in üzerinde video ve interaktif araç
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Klinik Araştırmalar

Abdi İbrahim, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması, mevcut 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ya da karşılaştırılmasını 
amaçlayan klinik araştırmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Klinik araştırmalara ayırdığı bütçeyi her yıl artıran 
Abdi İbrahim, bu konudaki tüm çalışmalarını İyi 
Klinik Uygulamaları’nın (GCP) yanı sıra T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayımlanan başta Klinik 
Araştırmalar Yönetmeliği olmak üzere ilgili yasal 
mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Bunun 
yanı sıra uluslararası mevzuata paralel olarak, 
klinik araştırma projeleri öncesinde, küresel 
ölçekte tanınırlık açısından ön koşul sayılan 
Etik Kurul ve Otorite onayı alan Abdi İbrahim, 
araştırma niteliğine göre dört faza ayrılan klinik 
araştırmalar alanında 2019 ve 2020 yılı itibarıyla 

retrospektif ve gözlemsel çalışmalar yürütmüştür. 
Bu çalışmaların sonuçları gerek ulusal gerek 
uluslararası bilimsel platformlarda sunulmuş ve 
tıp dergilerinde makale olarak da yayınlanmıştır. 
2019 ve 2020 yıllarında yeni ilaç kombinasyonları, 
yeni endikasyon alımı ve uluslararası pazarlarda 
ruhsatlandırma süreçleri için planlanan klinik 
araştırmalar için tasarım hazırlığı ve onay 
başvurularını sürdüren Şirket, doktorlardan 
gelen “Araştırmacı İnisiyatifli Klinik Araştırma” 
taleplerinden mevzuata uygun olanlarına kısmi 
destek de vermiştir.

Ürün Güvenliliği (Farmakovijilans)

Ürün güvenliliğini vazgeçilmez ilkelerinden birisi olarak 
gören Abdi İbrahim’in farmakovijilans sistemi, 2019-
2020 yıllarında T.C. Sağlık Bakanlığı ve üç yabancı firma 
tarafından denetlenerek başarılı bulundu.

Otorite ve firma denetimleri

Yasal mevzuat gereği T.C. Sağlık 
Bakanlığı denetimine tâbi olan Abdi 
İbrahim farmakovijilans sistemi, “İyi 
Farmakovijilans Uygulamaları” ilkelerine 
göre ilgili mevzuat çerçevesinde 
faaliyetlerini yürütmektedir. Firma 
prosedürlerinde yer aldığı üzere, 
düzenli olarak iç denetimden geçirilen 
sistemi, 2019-2020 yıllarında T.C. Sağlık 
Bakanlığı kurumu TİTCK ve üç yabancı 
firma tarafından denetlenerek başarılı 
bulunmuştur. Bu uygulamalar sistemin 
iyileştirilmesinde önemli paya sahiptir.

Ürün gamında yer alan ilaçlara ilişkin 
her türlü güvenlilik bilgisini kayıt altına 
alan ve ilgili otoritelere sunan Abdi 
İbrahim, sorumlu olduğu ürünlerin risk ve 
yararlarını da sürekli değerlendirmektedir. 
Farmakovijilans Departmanı’na 7/24 
ulaşılabilen Şirket’in, ürün güvenliliği 
konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayımlanan “İlaçların Güvenliliği 
Hakkında Yönetmelik” ve kılavuzları esas 
almaktadır. Uluslararası faaliyetlerinde ise 
ilgili ülkelerdeki farmakovijilans yasa ve 
yönetmeliklerine uyum konusunda yoğun 
çaba göstermektedir. 

Sorumlu olduğu ilaçların hasta gizlilik 
prensiplerine uygun olarak istenmeyen 
etkilerini izlemeyi bir etik sorumluluk 
gören Abdi İbrahim, ürünlerine ilişkin 
güvenlilik bilgilerinin analiz edildiği 
periyodik yarar/risk değerlendirme 
raporlarını ve diğer güvenlilik raporlarını 
hazırlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı’na 
bildirmektedir. Sürekli gelişim ilkesi 
çerçevesinde kurum içi eğitim 
faaliyetlerini de şekillendirmekte, hem 
çalışanlarına hem de üçüncü parti 
firmaların personeline ürün güvenliliği 
alanında kapsamlı eğitimler vermektedir.
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Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim

Abdi İbrahim, iş süreçlerinin en önemli ayaklarından 
biri olan ürün ruhsatlandırma süreçlerini yasal 
mevzuat ve etik değerler çerçevesinde sürdürüyor.

2020 yılında;

 › 49 üründe fiyat artışı alındı.

 › 34 ürün geri ödemeye girdi.

 › 19 ürün için dağıtım belgesi alınıp  
SGK işlemleri tamamlandı.

 › 39 ürün e-reçete listesine eklendi.

 › Ruhsat devri yapılan 10 ürün  
SGK listesine eklendi.

Tüm iş süreçlerini Türkiye’de 
yürürlükte olan yasal mevzuat 
çerçevesinde yürüten Abdi 
İbrahim, uluslararası sağlık 
kurumları tarafından yayımlanan 
yönetmelikler ve kılavuzları da 
yakından takip etmektedir. 

Kimyasal ve biyolojik etkin madde 
içeren beşeri tıbbi ürün ruhsat 
dosyasının hazırlanması ve ruhsat 
süreçlerinin yönetilmesinin yanı 
sıra kozmetik, tıbbi cihaz ve 
takviye edici gıda sınıfında yer alan 
ürünler için başvuru dosyasının 
hazırlanması, onayların alınması 
ve ürünlerin piyasaya veriliş 
süreçlerine destek verilmesi 
Ruhsatlandırma Departmanı 
tarafından yürütülmektedir.

Mevcut ürünlerin referans fiyat 
takibinin yapılarak gerekli tüm 
güncellemelerin gerçekleştirilmesi, 
rakip ürünlere ait fiyat ve geri 
ödeme hareketlerinin takip 
edilerek gerekli yönlendirmelerin 
yapılması, yeni projelerin 
seçiminde alınabilecek fiyatların 
ve iskonto oranlarının belirlenmesi 
ise Pazar Erişim Departmanı’nın 
sorumluluğundadır.

Ruhsatlandırma ve pazar erişim 
departmanı için ilaç endüstrisi 
ile sağlık otoriteleri arasındaki 

köprü diyebiliriz. Bu departmanın 
çalışanları olarak insan sağlığını 

iyileştirmek adına kaliteli, etkili ve 
güvenli ürünleri kullanıma sunmak 
için çalışıyoruz. Her ürüne bir proje 

gibi bakıp hepsini aynı titizlikle 
ele alıyoruz.

Çiğdem Akyürek
Abdi İbrahim Ruhsatlandırma 

ve Pazar Erişim Direktörü

Ürün Bilgilendirme ve  
Danışma Hattı

Paydaşlarıyla iletişime ve 
şeffaflığa dayanan ilişkiler 
geliştirmeye önem veren 
Abdi İbrahim, bünyesindeki 
farmakovijilans ve medikal 
değerlendirme hattı ile 7 gün 
24 saat hizmet veriyor.

Abdi İbrahim, 2019 sonunda kurduğu 
farmakovijilans ve medikal değerlendirme hattı 
aracılığıyla ürün advers olay bilgilendirmeleri 
yapmakta, kalite şikâyetleri ve geri ödeme 
konusunda hasta/hasta yakınları ve sağlık 
personellerine bilgi vermektedir. 

Bu hatta 2020 yılı boyunca toplam 982 
çağrı kaydı gelmiştir. Kalite şikâyetleri 
konusunda Kalite Güvence Müdürlüğü, 
medikal bilgilendirme için Medikal Müdürlük, 
advers olay bildirimleri için ise Farmakovijilans 
Müdürlüğü, kayıtları inceleyerek yanıtlamıştır. 
2021 yılında geri ödeme konusunda 
Fiyatlandırma ve Pazar Erişim Müdürlüğü de 
sisteme entegre edilecektir. 

Paydaşlar, bu sistem sayesinde telefon, faks 
ve e-posta aracılığıyla 7 gün 24 saat Abdi 
İbrahim’e ulaşabilmektedir.

2019 ve 2020 yıllarında;

 › 8 ülkede 44 marka tescil başvurusu yapıldı.
 › 83 marka tescil başvurusu yapıldı ve 44 marka 

tescili alındı. 
 › Türkiye’de 18’i devir ruhsatı olmak üzere toplam 

61 beşeri tıbbi ürün ruhsatı, 16 takviye edici gıda, 
25 tıbbi cihaz ve 9 kozmetik onayı; uluslararası 
pazarlarda 29 ülkede 201 adet ruhsat alındı. 

 › Cezayir’de 2019 yılında 9 ürüne, 2020 yılında 14 
ürüne yerel üretim onayı alındı.

 › Kazakistan ve Bosna-Hersek’te “Hametol” ürünü 
ile birlikte ilk kozmetik ürün onayları alındı. 

 › Abdi İbrahim’in geliştirdiği Posakonazol ve 
Levotiron içeren tabletler için Abdi Farma adına 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ruhsat başvuruları 
yapılıp onayları alındı ve lansmana hazır hale 
getirildi. 

 › Türkiye’de stratejik öneme sahip yerelleşme 
projesi kapsamında 8 ithal ürünün imal üretim 
onayı alındı. 

 › 2009 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ithal 
ruhsat başvurularına getirilen GMP (İyi Üretim 
Uygulamaları) denetim zorunluluğu kapsamında, 
yurtdışındaki üç üretim tesisi için Sağlık Bakanlığı 
tarafından denetimler gerçekleştirildi. 13 tesis ve 
15 ürün için GMP yenileme başvuruları yapıldı.

| GRI | 416-1 |

85



“Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” illüstrasyonları

5. Sürdürülebilirlik Raporumuzu içerik olarak daha da 
geliştirirken görsel anlamda da farklı bir noktaya taşıdık. 
Raporumuzu kolaj sanatçısı Selman Hoşgör’ün tasarım vizyonu 
ile birleştirerek rapor kapağımız ve seperatör sayfalarımızda 
Hoşgör’ün tasarladığı illüstrasyonlara yer verdik. 

Abdi İbrahim’in ruhunu yansıtan, huzurlu, pozitif ve 
iyileştiren enerjiye sahip posterler tasarlamayı amaçladığını 
belirten Hoşgör’ün, 10 tema çerçevesinde şekillendirdiği 
illüstrasyonlar Abdi İbrahim’in “Geçmişten Geleceğe 
İyileştirme Yolculuğu”nu gözler önüne seriyor.

“Abdi İbrahim’in geçmişinden aldığı güçle geleceği iyileştirme 
tutkusu, yeni molekül keşfetme yolundaki çalışmaları, 
biyoteknolojideki atılımları, inovasyona ve çevreye verdiği 
değer, uluslararası güçlü bir marka olma yolundaki hedefi, 
yönetimde yer alan ve Abdi İbrahim’in bugünlere gelmesinde 
kilit rol üstlenen kadınların önemi, sanatla iç içe olan yapısı” 
bu özel tasarımlarda hayat buluyor.

Bu illüstrasyonları anime ederek yer verdiğimiz web 
sayfamızın sürdürülebilirlik bölümünde de keyifli bir dinamizm 
sunuyoruz.

www.abdiibrahim.com.tr/surdurulebilirlik ↗

Selman Hoşgör’ün Gözünden…

Abdi İbrahim ile iş birliğimiz beni pek çok 
farklı açıdan tatmin etti. Her şeyden önce 
özellikle de günümüz koşullarını düşününce 
bilimin iyileştirici gücünün ne demek olduğu 
ve önemi konusunda hepimiz daha bilinçliyiz. 
Abdi İbrahim’in de sektörün önde gelen şirketi 
olarak bu değere yoğunlaşması ve bunu 
çeşitli alt başlıklarda sürdürülebilir hedef 
haline getirmesi bana göre çok kıymetliydi. 
Bir diğer önemli motivasyon ise köklü bir 
geçmişe sahip olmasıydı. Eski değil de köklü 
dememin nedeni aslında tam olarak burada 
gizli. Çünkü geçmiş değerlerinizi günün 
ihtiyaçları ile bağlayamadığınız takdirde 
eski kalırsınız. Ama ben inovasyonu odağına 
alan ve kendi değerlerini iş yapış şekline 
uyarlama gayretinde olan köklü bir şirket 
gördüm karşımda. Son olarak ise belki de 
bir sanat çalışması ile kolay kolay yan yana 
düşünemeyeceğimiz bir sektörde olmasına 
rağmen yeniliğe olan isteği hissetmem benim 
için çok çok değerli oldu. Bu iş birliği için 
kendi adıma tekrar teşekkür ederim.

Selman Hoşgör Kimdir? 

İstanbul Kadir Has 
Üniversitesi’nde grafik tasarım 
eğitiminin ardından Central 
Saint Martins’te illüstrasyon ve 
tipografi eğitimi alan Selman 
Hoşgör, Londra’da çalışmalarını 
sürdüren multidisipliner bir 
görsel sanatçıdır. Fotoğrafları, 
tipografiyi ve canlı renkleri 
birleştiren kolajlar üreten 
Hoşgör; Apple, Microsoft, Pirelli, 
Bulgari, Longines Masters, The 
Hollywood Reporter, Vanity Fair, 
Vogue Turkey, The Guardian, 
The Economist ve Elle USA için 
kolajlar tasarlamıştır. Kişiliğini 
en iyi şekilde kolajlar ile ifade 
ettiğini keşfeden Hoşgör, kendi 
imaj dünyasını kullanmayı 
seviyor ve parlak renkler ona 
“o anda” ilham veren şekilde, 
yalnızca yaratıcı süreç sırasında 
ortaya çıkıyor.
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Kalite Politikası

Abdi İbrahim; yerel ve uluslararası kalite 
standartlarını, cGMP gerekliliklerini ve ilgili 
tüm yasal zorunlulukları ilaç üretimlerinde ve 
diğer tüm uygulamalarında tam olarak yerine 
getirir ve ürünlerinin kalitesiyle insan sağlığına 
her zaman güvenle hizmet sunar. Sunduğu 
hizmetlerin müşteri odaklı olması için azim, 
sorumluluk ve tutkuyla çalışır; kalite sistemini, 
sürdürülebilir kılmak için risk bazlı yaklaşımlar 
ve eğitimler ile sürekli geliştirir ve çalışanlarına 
benimsetir.

Çevre Politikası 

Abdi İbrahim, yürüttüğü tüm faaliyetlerde 
çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, 
doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara 
tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri 
sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak 
kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, 
geri dönüşüme kazandırılmasını ve en 
uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre 
politikasının temeli olarak kabul etmektedir. 
Tüm yasal izinleri bulunan Abdi İbrahim, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na da 
sahiptir.

EK 1 
Şirket Politikaları

Denetimlerİnsan Kaynakları Politikası 

Abdi İbrahim, birer yetenek olarak 
gördüğü çalışanlarının potansiyellerini 
ortaya çıkarabilecekleri süreçler 
tasarlayıp sürekli gelişimleri için fırsat 
ve ortam sunmaktadır. Güvenilirlik ve 
şeffaflık ilkelerini benimseyen Şirket’in 
insan kaynakları stratejisinin öncelikleri 
şunlardır: 

 › Tutku ile çalışılan bir ortam ve iklim 
sağlamak,

 › Yetenek yönetimi ve yedeklemede 
mükemmelleşmek,

 › Stratejik önceliklerle ilişkilendirilmiş 
performans kültürünü oluşturmak,

 › Stratejinin öngördüğü teknik 
yetkinlikleri ve liderlik becerilerini 
geliştirmek,

 › İK altyapısının gerektirdiği sistem ve 
sürdürülebilir süreçleri oluşturmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Abdi İbrahim tüm tesislerinde; yasal, 
uluslararası mevzuatlar ve müşteri 
gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve 
çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli 
bir çalışma ortamı yaratmayı, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Politikası’nın temeli kabul 
etmektedir. Tüm yasal izinleri bulunan 
Abdi İbrahim, ISO45001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na 
da sahiptir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Abdi İbrahim, sektördeki itibarı ve hizmet 
sürekliliği için en önemli koşullardan 
birinin, bilgiyi zamanında, doğru, en iyi 
ve uygun şekilde korumak olduğunun 
bilincindedir. Şirketin bilgi varlıklarının 
korunmasına dair temel sorumlulukları 
şunlardır: 

 › Kuruma ait bilgi varlıklarını tanımlamak,
 › Çalışanların ve tüm paydaşların 

bilgilerini korumak,
 › Bilgi varlıklarının gizliliğini, 

bütünlüğünü ve erişilebilirliğini 
sağlamak,

 › Bilgi varlıklarını sadece yönetimin 
belirlediği amaçlar için kullanmak,

 › Kurumun belirlediği güvenlik politika 
ve kurallarını uygulamak,

 › Bilgi güvenliği standartlarının ve 
süreçlerinin güncelliğini sağlamak,

 › Çalışanların bilgi güvenliği 
farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek 
güncel tutmak,

 › Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri 
belirli zamanlarda gözden geçirmek ve 
risk analizleri yaparak gerekli önlemleri 
almaktır.

2019 yılı denetimleri 

 › Ukraine Health Authority
 › Russia Health Authority
 › Pakistan Authority 
 › Peru Health Authority 
 › Infarmed, Portugal Health Authority 

(EU GMP Certification Renewal) 
 › Russia Health Authority 
 › Turkish MoH (Ophthalmology)
 › Turkish MoH
 › Mylan
 › Zentiva
 › MSD
 › Helm
 › ISO 13485, PCBC (Polish Center)
 › Teva
 › Tchaikapharma
 › ISO 9001
 › Orifarm
 › Sanofi

2020 yılı denetimleri 

 › Russia Health Authority
 › Turkish MoH (Clinical Research)
 › İE Menarini
 › Astra Zeneca
 › Sifi
 › Cristers
 › Glenmark
 › Teofarma
 › Fresenius
 › Intertek (on behalf of Biogaran)
 › ISO 9001

| GRI | 102-16 | 403-1 |
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EK 2 
Sosyal Performans  
Göstergeleri

ÇALIŞAN SAYISI

2017 2018 2019 2020

Türkiye 3.402 3.394 4.042 3.918

Yurtdışı 481 553 518 534

Toplam 3.883 3.947 4.560 4.452

ÖĞRENİM DURUMU

2019 2020

Yüksek lisans ve üzeri 340 350 

Lisans ve yüksek okul 2.837 2.695 

İlköğretim ve lise 865 873 

YAŞ GRUBU

2019 2020

30 yaş ve altı 1.420 1.154 

30-50 yaş 2.506 2.624 

50 yaş ve üzeri 116 140 

CİNSİYET

2019 2020

Kadın 1.244 1.193 

Erkek 2.798 2.725 

Abdi İbrahim Tower (Genel Merkez)

Kadın 242 192

Erkek 187 156

AR-GE Merkezi

Kadın 91 79

Erkek 50 48

Saha

Kadın 638 578

Erkek 1.777 1.644

Teknik Genel Müdürlük (Fabrika)

Kadın 364 358

Erkek 834 863

Ülkeler

Kadın 240 257

Erkek 278 277

Veriler Abdi İbrahim’in Türkiye 
operasyonlarını kapsamaktadır.

| GRI | 102-8 | 401-1 | 401-3 | 405-1 |
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ÜST YÖNETİM’DEKİ CİNSİYET DAĞILIMI

Fabrika Genel Müdürlük Saha Genel toplam

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Unvan Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Direktör Yardımcısı ve üstü 3 1 4 3 24 9 26 10 - - - - 27 10 30 13

Müdür 9 11 8 6 39 20 40 25 - - - - 48 31 48 31

Yönetici 27 32 35 37 43 92 50 101 7 - 7 - 77 124 85 138

Toplam 39 44 47 46 106 121 116 136 7 - 7 - 152 165 163 182

MEDENİ DURUM

2019 2020

Bekar 1.478 1.306 

Evli 2.564 2.612 

DOĞUM İZNİ

2019 2020

Doğum iznine ayrılanlar 47 54

Doğum izninden dönenler 53 50

ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE DAĞILIM

2019 2020

Beyaz yakalı 3.258 3.115 

Mavi yakalı 784 803 

ÇALIŞAN DAĞILIMI

2019 2020

Genel Müdürlük 443 475 

Pazarlama 2.287 2.110 

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi 2.201 2.017 

Bölge Müdürü 195 205 

Fabrika 1.203 1.221 

Ar-Ge 141 127 

PERFORMANS YÖNETİMİ

2019 2020

Performans sistemine  
dahil olan çalışanlar  
(Yurtdışı dahil)

4.560 4.452 

* Çalışanların tamamının, performans ve kariyer  
gelişimi düzenli olarak izlenmektedir.

| GRI | 102-8 | 401-1 | 401-3 | 404-3 | 405-1 |
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Veriler Abdi İbrahim’in Türkiye’deki 
Esenyurt Üretim Kompleksi’ni 
kapsamaktadır.

ÇEVRE KORUMA  
YATIRIMLARI

İyileştirme yatırımları

Yatırım bedeli (TL) 2018 2019 2020

Atıkların toplanması, nakliyesi ve 
bertarafı

384.632 381.137 329.401

Atık su analizleri 13.100 38.730 39.150

Evsel ve endüstriyel atık su arıtma 
tesisi

61.350 602.965 73.375

Çevre ile ilgili deşarj, emisyon izni vb. 
izinlerle ilgili faaliyetler

6.600 - -

Emisyon ölçümleri 76.503 33.920

2020 yılında 234.000 TL çevresel temizlik vergisi ödemesi yapılmıştır.

Önleyici tedbirler ve çevresel yönetim yatırımları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sertifikaları denetimleri

24.700 19.540 57.675 

ÜRETİMDE KULLANILAN AMBALAJ MALZEMELERİ VE  
HAMMADDE MİKTARLARI

(ton) 2018 2019 2020

Kutu 2.223 2.302 1.842

Koli 484 755 487

Prospektüs 498 723 610

Plastik 296 414 900

Cam 7.862 9.140 2.436

Alüminyum 375 546 320

İthal ambalaj 1.940 413 2.866

İç piyasa hammadde 2.143 1.673 932

İthal hammadde 3.870 6.364 4.680

Toplam ambalaj malzemesi 13.678 14.144 9.461

Toplam hammadde 6.013 8.037 5.612

EK 3 
Çevresel Performans 
Göstergeleri

ÜRETİM VE TEHLİKELİ ATIK MİKTARLARI

2018 2019 2020

Fiili üretim miktarı (kutu) 250.362.571 305.160.336 283.195.104

Fiili tehlikeli atık miktarı (gr) 328.306.000 401.550.000 567.208.000

Hedef (gr) 362.090.000 362.700.000 454.200.000

KUTU BAŞINA TEHLİKELİ ATIK MİKTARLARI

(gr/kutu) 2018 2019 2020

Gerçekleşen 1,3 1,3 2,0

Hedef 1,5 1,2 1,6

| GRI | 
| 301-1 | 302-1 | 302-3 | 302-4 |  
| 306-1 | 306-2 |

90



FABRİKADA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK MİKTARLARI 

Atık türü (kg) Bertaraf yöntemi 2018 2019

Kâğıt, karton Geri kazanım 393.940 405.920

Plastik Geri kazanım 123.390 140.340

Blister Geri kazanım 131.390 170.860

Cam Geri kazanım 24.320 21.630

Metal Geri kazanım 62.630 96.700

Varil, fıçı, bidon Geri kazanım 107.756 124.771

Diğer (kartuş, akü, pil, elektronik, kablo vb.) Geri kazanım 3.813 2.800

Kontamine ambalaj malzemesi Bertaraf (yakma) 269.468 292.640

Toz ve akışkan atıklar Bertaraf (yakma) 27.633 35.143

Kontamine filtre atıkları Bertaraf (yakma) 7.064 15.273

Sıvı laboratuvar atıkları Bertaraf (yakma) 38.964 43.769

Floresan lamba Bertaraf 219 236

Arıtma çamuru Geri kazanım 0 0

Evsel atıklar Depolama 336.102 420.275

KUTU BAŞINA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIK 
MİKTARLARI

(gr/kutu) 2018 2019 2020

Gerçekleşen 2,9 3,2 3,4

Hedef 3,1 3,2 3,9

PİYASAYA SÜRÜLEN ÜRÜNLERDEN GERİ KAZANIM 
MİKTARLARI

(kg) 2018 2019 2020

Kâğıt, karton 1.332.642 1.629.602 1.484.144

Plastik 27.083 33.040 33.302

ENERJİ KAYNAĞINA GÖRE DOĞRUDAN ENERJİ TÜKETİMİ 

2018 2019 2020

Doğal kaynak tüketimleri

Doğalgaz (m³) 2.628.183 3.418.905 4.361.727

Motorin (lt)* 30.150 22.830 44.182

Su (m³) 194.668 213.596 218.058

Elektrik (kwh) 36.464.889 41.568.131 44.209.605

Kutu başına doğal kaynak tüketimleri

Doğalgaz (m³) 0,010 0,011 0,015

Motorin (lt) 0,00003 0,0001 0,0002

Su (m³) 0,0006 0,0007 0,0008

Elektrik (kwh) 0,0930 0,1362 0,1561

*Motorin, enerji kesintilerinde jeneratörler tarafından tüketilmekle birlikte, 2019 yılında 2.440 litrelik, 2020 
yılında 2.690 litrelik kısmı dış alan forklifti için kullanılmıştır.

2020 yılında 2019 yılına göre doğalgaz tüketiminde %27’lik, elektrik tüketiminde %6’lık, motorin 
tüketiminde 2020 yılındaki elektrik kesintilerinin 2019 yılına göre daha fazla olması nedeniyle 
%83’lük ve su tüketiminde ise %0,3’lük artış meydana gelmiştir.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR  
ATIK MİKTARLARI

(gr) 2018 2019 2020

Gerçekleşen 735.670.000 965.881.000 956.144.000

Hedef 764.390.000 983.390.000 1.111.550.000

| GRI | 302-1 | 302-3 | 302-4 | 306-2 |
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SU TÜKETİM MİKTARLARI

(m³) 2018 2019 2020

Kuyu 1 59.438 56.644 50.271

Kuyu 3 15.099 9.368 17.431

Kuyu 4 40.129 35.275 40.325

Kuyu 5 24.715 16.983 17.782

Kuyu 6 10.237 13.645 363

İSKİ hattı 45.050 81.681 91.887

Toplam 194.668 213.596 218.058

ENERJİ/ÜRETİM VE TEDARİK ORANI

(%) Yenilenebilir Diğer

2018 10 90

2019 14,7* 85.3

2020 100 0

*TEİAŞ 2019 raporuna göre hidroenerji santralleri hariç 
yenilenebilir enerji oranıdır.

ATIK SU ANALİZLERİ 

(mg/lt) 2018 2019 2020

BOI5 çıkış 40 30 17

KOI çıkış 272 150 167

Tesisin performansı, atık su arıtma tesisi 
bünyesinde oluşturulan laboratuvar ile günlük 
olarak izlenmektedir. Tesis giriş ve çıkışında analiz 
edilen bazı parametre değerleridir.

DEŞARJ EDİLEN ATIK SU MİKTARI

(m³) 2018 2019 2020

Atık su deşarjı 128.007 142.446 100.620

| GRI | 302-1 | 302-3 | 302-4 | 306-1 | 306-2 |
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkılar

Sürdürülebilir  
Kalkınma Amacı

Odaklanılan  
Alt Hedefler

Abdi İbrahim’in  
Katkısı

3
Sağlıklı Bireyler

3.4 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre 
bebek ölümlerinin, önlem ve tedaviyle azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının 
ve esenliğinin geliştirilmesi

 ‣ Abdi İbrahim Vakfı sağlık konusunda farkındalığı artırarak,  
ihtiyacı olan hastalara yardımcı olmaktadır. 

3.6 2020’ye kadar karayolları trafik kazalarından kaynaklanan küresel 
ölümlerin ve yaralanmaların sayısının yarıya indirilmesi

 ‣ Abdi İbrahim’in şirket içi trafik kazası kaynaklı ölüm oranı %0’dır.

3.8 Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi 
ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve 
aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin 
oluşturulması

 ‣ Referans ilaçların ilk eşdeğerlerinin piyasaya sürülmesi, devlet sağlık 
bütçesine çeşitli faydalar sağlamaktadır. 

 ‣ Abdi İbrahim’in 3 ilacı, 2019 yılından beri devlet sağlık bütçesine yaklaşık 
45 milyon dolarlık tasarruf sağlamıştır. 

4
Nitelikli Eğitim 

4.4 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe 
yönelik becerilere sahip kişilerin sayısının önemli ölçüde artırılması

 ‣ Abdi İbrahim mesleki ve teknik liselerde yeni mühendislik programları 
sunmaya başlamıştır.

4.b 2020’ye kadar, gelişmekte olan ülkelerde mevcut olan burs sayısının 
artırılması

 ‣ Abdi İbrahim teknik açıdan ileri seviyedeki alanlar üzerinde çalışan genç 
bilim insanlarına burslar sağlamaktadır.

5
Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

5.5 Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine 
tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme 
mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar 
tanınmasının güvence altına alınması

 ‣ Kadınlar, Abdi İbrahim’in doğrudan istihdam oranının %31’ini 
oluşturmaktadır.

 ‣ Liderlik Takımı’ndaki kadın oranı %20’dir.

| GRI | 103-2 | 201-1 | 203-1 | 203-2 | 416-1 | 416-2 |
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Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Odaklanılan Alt Hedefler Abdi İbrahim’in Katkısı

8
İnsana Yakışır 
İş ve Ekonomik 
Büyüme 

8.1 Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak 
sürdürülmesi

 ‣ Abdi İbrahim’in ekonomik faaliyetleri sayesinde yarattığı  
brüt katma değer 645 milyon dolardır.

8.2 Çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla 
ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi

 ‣ Harici “benchmark”lar ve paydaş öncelikleri çerçevesinde  
Abdi İbrahim’in yarattığı dolaylı ekonomik etki önemli boyutlardadır.

 ‣ Tedarik zinciri ve çalışanların artan harcamalarından kaynaklanan  
brüt katma değerin etkisi 356 milyon dolardır.

8.3 Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, 
yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların 
desteklenmesi ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet 
kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi

 ‣ 2019 ve 2020 yıllarında toplam yaklaşık 1.233 tedarikçiyle çalışan  
Abdi İbrahim’in yerel tedarikçilerinin tüm tedarikçilerine oranı %68’dir.

8.5 2030’a herkesin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere 
erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ödenmesi

 ‣ Abdi İbrahim her çalışanı için 70 bin dolar değerinde  
doğrudan brüt katma değer sağlamaktadır.

8.6 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli 
ölçüde azaltılması

 ‣ Abdi İbrahim Türkiye'de doğrudan 3.918 nitelikli personel istihdam etmektedir. 
 ‣ Ayrıca dolaylı olarak ya da yarattığı uyarılmış etki sayesinde,  
15 bin iş olanağın daha ortaya çıkmasını sağlamıştır.

8.8 Çalışanların haklarının korunması ve göçmen işçiler dâhil bütün çalışanlar 
için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

 ‣ İş kazası oranı tesislerde %3,52, genel merkezde %0,25’tir. Raporlama 
döneminde ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olan iş kazası yaşanmamıştır.

9
Sanayi, Yenilikçilik 
ve Altyapı

9.2 Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a 
kadar sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal 
koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması

 ‣ Abdi İbrahim’in üretim hizmetlerinden 68,4 milyon dolarlık ciro  
elde edilmektedir. 

 ‣ Üretim personeli ve nitelikli personel oranlarının toplamı,  
toplam personelin %24’üne denk gelmektedir.

9.4 2030’a kadar, kaynakların daha verimli kullanımının artırılması ve temiz 
ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin 
daha çok benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin 
sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi

 ‣ Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde doğalgaz kullanımından 
kaynaklanan karbon salınımı 2020 yılı için 8.855 ton olarak 
hesaplanmıştır.

9.5 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve araştırma-geliştirme 
alanında çalışan kişi sayısının ve harcamalarının artırılması yoluyla 
bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik 
yetkinliklerinin genişletilmesi

 ‣ Abdi İbrahim 2020 yılında 8 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaparak, 
bilimsel araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırım konusunda tartışmasız 
lider konumuna gelmiştir. Yatırımı 2016 ile 2020 yılları arasında %14,6 
artmıştır.

| GRI | 201-1 | 203-1 | 203-2 | 416-2 |

94



Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Odaklanılan Alt Hedefler Abdi İbrahim’in Katkısı

10
Eşitsizliklerin 
Azaltılması

10.3 Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan 
kaldırılması, eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması

 ‣ Tüm personel kategorilerinde Abdi İbrahim’in kadın ve erkek arasındaki  
asli maaş ve ücretlendirme oranı 1’e 1’dir.

10.b İhtiyacın en fazla olduğu ülkelere, doğrudan yabancı yatırımı da 
kapsayan nakit akışlarının ve resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi

 ‣ Abdi İbrahim 70 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım yaratmıştır.

12
Sorumlu Tüketim 
ve Üretim

12.2 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin 
kullanımının sağlanması

 ‣ Abdi İbrahim YouPlus Multi Ener-G takviye edici gıda ürününün yaşam 
döngüsünü ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi standardına 
uygun olarak çevresel etki analizine tâbi tutmuştur. Bu analizle ürünün 
küresel ısınma, ozon tabakası incelmesi, ozon kaynaklı fotokimyasal duman 
oluşumu ve asitlenmeye etkisi ile, su kullanımı potansiyeli, kaynak kullanımı, 
fosil, mineral ve metal içerikleri değerlendirilmiştir. Ürünün küresel ısınma 
potansiyeli 0,224 CO2 eq ve su kullanımı potansiyeli 0,293 m³ yoksunluk 
olarak belirlenmiştir.

12.4 2020’ye kadar kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca 
çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu 
kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının 
azaltılması

 ‣ 2020’de geri dönüşüm oranı %3,4’e yükselmiştir. Aynı yıl, pazara sürülen 
ürünlere dair kâğıt geri dönüşümü 1.484.111 tona, plastik geri dönüşümü 
ise 32.847 tona ulaşmıştır.

 ‣ 2020 yılında, atık suların BOD5 değeri 17 mg/L, COD değeri ise 167 mg/L 
olarak bulunmuştur.

12.5 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla 
katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

 ‣ Tesisteki geri dönüştürülebilir atık miktarı: 954 bin kg
 ‣ Evsel atık miktarı: 339 bin kg
 ‣ Tehlikeli atık miktarı: 417 bin kg
 ‣ İlaç paketlerinin geri dönüşüm oranı %100

12.6 Şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve 
sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin 
teşvik edilmesi

 ‣ Abdi İbrahim 2013’ten beri iki yılda bir, GRI standartlarına göre hazırlanan 
sürdürülebilirlik raporunu kamunun erişimine açık olarak yayınlamaktadır.

12.8 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve 
farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin 
güvence altına alınması

 ‣ Abdi İbrahim güvenli kullanım amacıyla ürünlerinin tümüne dair içerik 
bilgilerini paylaşmakta ve sürdürülebilirlik raporunda da ürün ve 
hizmetlerinin üretim aşamalarındaki çevresel ve toplumsal etkilerini ortaya 
koymaktadır.

| GRI | 201-1 | 203-1 | 203-2 | 406-1 | 416-2 |
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Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Odaklanılan Alt Hedefler Abdi İbrahim’in Katkısı

13 
İklim Eylemi 

13.2 İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve 
planlara entegre edilmesi

 ‣ Abdi İbrahim, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) destek sözü 
vermiştir. Bu söz, Abdi İbrahim’in sera gazı salınımını azaltmasını ve bu 
konuda hedefler belirlemesini içermektedir. Şirket bu çerçevede, iklim 
değişikliği mücadelesinde sıcaklık artışının 2°C’nin altında tutulması 
hedefine katkı sağlamaktadır.

 ‣ Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde doğalgaz kullanımı sonucunda 
ortaya çıkan karbon salınımı 2019 yılı için 6.676 ton,  
2020 yılı içinse 8.855 tondur.

 ‣ Abdi İbrahim’in 2030’a kadar karbon nötr olma ve Türk ilaç sektörüne 
düşük karbon salınımı konusunda liderlik etme hedefleri doğrultusundaki 
çalışmaları artarak devam edecektir.

17
Hedefler İçin 
Ortaklıklar

17.1 Vergi ve diğer gelir hasılatına dair yurt içi kapasiteyi artırmak için 
gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması yoluyla yurt içi 
kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi

 ‣ Vergi katkısı, ihracatlar ve doğrudan yabancı yatırım  
Abdi İbrahim’in brüt katma değeri içinde hesaplanmıştır. 

 ‣ Abdi İbrahim’in ekonomik faaliyetlerinin devlet bütçesine  
doğrudan katkısı toplam 25 milyon dolardır.

17.3 Gelişmekte olan ülkeler için çok sayıda kaynaktan elde edilen ek finansal 
kaynakların seferber edilmesi

 ‣ Abdi İbrahim 70 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım yaratmıştır.

17.11 Özellikle en az gelişmiş ülkelerin küresel ihracat payının 2020’ye kadar iki 
katına çıkarılması amacıyla gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının büyük 
ölçüde artırılması

 ‣ Abdi İbrahim Türkiye’deki 1,3 milyar dolarlık ilaç sektörünün  
toplam ihracatının %8’ini tek başına üstlenmektedir. 2020 yılındaki  
ihracat hacmi 100 milyon dolardır.

| GRI | 201-1 | 203-1 | 203-2 |
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (United 
Nations Global Compact)

İlgili SKA  
(Sustainable Development Goals)

GRI 101: Temel Esaslar 2016

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

GRI 102:  
Genel Bildirimler 2016

Kurumsal Profil

102-1 3

102-2 18-21

102-3 107

102-4 18-19

102-5 31

102-6 53-54

102-7 18-21, 44

102-8 88-89 6

102-9 55

102-10 18-21, 55

102-11 35, https://www.abdiibrahim.com.tr/hakkimizda/is-etigi-ilkelerimiz 7

102-12 37

102-13 37 1, 8

GRI İçerik İndeksi GRI Servisleri, SKA Haritalama Hizmeti (SDG Mapping Service) için, içerik 
dizininde yer alan açıklamaların SKA’lara uygun şekilde eşlendiğini gözden 
geçirmiştir. Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu için verilmiştir.
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

GRI 102:  
Genel Bildirimler 2016

Strateji

102-14 4-5

102-15 8-16, 35

Etik ve Dürüstlük

102-16 22, 35, 87 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

102-17 35 10

Yönetişim

102-18 31

102-19 9, 31

102-20 9

102-21 12-14

102-22 31, 34

102-23 31

Paydaş Katılımı

102-40 36

102-41 59

102-42 12

102-43 12

102-44 12
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

GRI 102:  
Genel Bildirimler 2016

Rapor Profili

102-45 3

102-46 3, 11

102-47 11

102-48 Bulunmamaktadır.

102-49 Bulunmamaktadır.

102-50 2019-2020

102-51 2018-2019

102-52 2 yıllık

102-53 3, 107

102-54 3

102-55 97-106

102-56 Bulunmamaktadır.

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri

Ekonomik Performans

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 12-16, 29-33, 43-44, 94-96 7, 8, 9

103-2 12-16, 29-33, 43-44, 94-96

103-3 12-16, 29-33, 43-44, 94-96

GRI 201:  
Ekonomik Performans 2016

201-1 43-44, 94-96
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 12-16, 29-33, 43-44, 93-96 7, 8, 9

103-2 12-16, 29-33, 43-44, 93-96

103-3 12-16, 29-33, 43-44, 93-96

GRI 203:  
Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

203-1 42-51, 93-96

203-2 42-51, 93-96

Satınalma Uygulamaları

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 12-16

103-2 8-16, 31-36

103-3 8-16, 31-36

GRI 204:  
Satınalma Uygulamaları 2016

204-1 55

Yolsuzlukla Mücadele

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 12-16, 35

103-2 12-16, 35

103-3 12-16, 35

GRI 205:  
Yolsuzlukla Mücadele 2016

205-1 12-16, 35 10
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

Malzemeler

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-74, 87

103-2 71-74, 87

103-3 71-79

GRI 301:  
Malzemeler 2016

301-1 90 8

Enerji

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-74, 87

103-2 71-74, 87

103-3 71-79

GRI 302:  
Enerji 2016

302-1 77, 91-92 7, 8, 9

302-3 75-77, 91-92 7, 8, 9

302-4 75-77, 91-92 7, 8, 9

302-5 75-79 7, 8, 9
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

Su

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-79, 87

103-2 71-79, 87

103-3 71-79

GRI 303:  
Su ve Atık Sular 2018

303-1 92 7, 8, 9

303-3 Kalite açısından risk oluşturabileceği düşüncesiyle suyun geri kazanımı 
yapılmamaktadır.

303-5 92

Biyoçeşitlilik

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-79, 87

103-2 71-79, 87

103-3 71-79

GRI 304:  
Biyoceşitlilik 2016

304-1 Abdi İbrahim’in yüksek biyoçeşitlilik alanında yer alan operasyonları 
bulunmamaktadır.

7, 8, 9

304-4 Abdi İbrahim’in IUCN Kırmızı Liste’de yer alan yaşam alanlarında faaliyetleri 
bulunmamaktadır.

7, 8, 9
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

Emisyonlar

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-79, 87

103-2 71-79, 87

103-3 71-79

GRI 305:  
Emisyonlar 2016

305-1 78-79 7, 8

305-2 78-79 7, 8

305-5 78-79 7, 8

Atık Sular ve Atıklar

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-79, 87

103-2 71-79, 87

103-3 71-79

GRI 306:  
Atık Sular ve Atıklar 2016

306-1 75, 77, 92 7, 8, 9

306-2 90-92 7, 8, 9

306-5 Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde oluşan atık sular, MBR teknolojisi 
ile arıtılarak deşarj standartlarının çok altında su kalitesi elde edilmekte, 
sonrasında belediyenin kanalizasyon sistemi deşarj edilmektedir. Belediyenin 
atık su arıtma sistemine bağlı olan bu kanalizasyon sistemi ile atık sular ikinci 
kez arıtma işlemine tâbi tutulmaktadır. Bu sayede deşarj standartlarının 
çok altında, oldukça kaliteli bir seviyeye getirilen atık sular, alıcı ortam 
biyoçeşitliliğine zarar vermemektedir.

7, 8, 9
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

Çevresel Uyum

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 71-79, 87

103-2 71-79, 87

103-3 71-79

GRI 307:  
Çevresel Uyum 2016

307-1 Abdi İbrahim’in raporlama döneminde çevresel yasa ve yönetmeliklere 
uymamaktan kaynaklanan ayni veya nakdi bir cezası bulunmamaktadır.

8

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

İstihdam

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 56-61, 87

103-2 56-61, 87

103-3 56-61

GRI 401:  
İstihdam 2016

401-1 88-89 6

401-3 89 6

Çalışan-Yönetim İlişkileri

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 61, 87

103-2 61, 87

103-3 61, 87

GRI 402:  
Çalışan Yönetim İlişkileri 2016

402-1 Operasyonel değişiklikler nedeniyle minimum ihbar süreleri, yasa ve 
yönetmeliklere tam uyumludur.

1
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 61, 87

103-2 61, 87

103-3 61, 87

GRI 403:  
İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

403-1 61, 87 1, 6

403-2 61, Raporlama döneminde ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olan iş kazası 
yaşanmamıştır.

1, 6 

403-3 Abdi İbrahim’de çalışanların yüksek riskli hastalığa maruz kalmalarına neden 
olacak bir iş süreci bulunmamaktadır.

1, 6

403-4 61 1, 6

403-5 61 1, 6

403-6 61 1, 6

403-7 61 1, 6

403-9 61 1, 6

Eğitim ve Öğretim

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 56-61, 87

103-2 56-61, 87

103-3 56-61

GRI 404:  
Eğitim ve Öğretim 2016

404-1 57 6

404-2 60 6

404-3 89 6
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GRI Standardı Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak BM KİS İlkeleri (UNGC) İlgili SKA (SDGs)

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 56-61, 87

103-2 56-61, 87

103-3 56-61

GRI 405:  
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016

405-1 31, 58, 88-89 6

Ayrımcılığın Önlenmesi

GRI 103:  
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 56-61, 87

103-2 56-61, 87

103-3 56-61

GRI 406:  
Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

406-1 95 
Raporlama döneminde ayrımcılıkla ilgili herhangi bir vaka yaşanmamıştır.

6

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1 12-16, 80-85

103-2 12-16, 80-85

103-3 12-16, 80-85

GRI 416:  
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 
2016

416-1 12-16, 80-85, 93

416-2 93-95 
Raporlama dönemi içinde ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik uygulamalarıyla 
ilgili uyumsuzluk vakası yaşanmamıştır.
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KÜNYE

Abdi İbrahim İletişim
Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu hakkında daha ayrıntılı bilgi 
edinmek, görüş ve önerilerinizi iletmek için:

YASAL UYARI
Abdi İbrahim 5. Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor), Global Reporting Initiative (GRI) Raporlama İlkeleri ile 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve UNGC 
CEO Water Mandate İlerleme Bildirimlerine uygun kapsamda hazırlanmıştır. Sadece Abdi İbrahim İlaç San. 
ve Tic. A.Ş.’nin paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu Rapor’da yer alan içerik ve bilgiler, 
raporun hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan bilgiler ve kaynaklar kullanılarak 
oluşturulmuştur. Rapor’da yer alan bilgi ve içerik herhangi bir beyan, garanti ve/veya taahhüt olarak 
yorumlanamayacağı gibi, bilgi ve içeriğin eksiksiz ve değişmez olduğu garanti edilmemektedir. Rapor’un 
her hakkı Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir.

Dr. M. Oğuzcan Bülbül
Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü
oguzcan.bulbul@abdiibrahim.com.tr ↗

Abdi İbrahim Tower
Adres: Reşitpaşa Mahallesi 
Eski Büyükdere Caddesi No: 4 
Maslak-Sarıyer 34467 İstanbul, Türkiye 
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi 
Adres: Orhan Gazi Mahallesi 
Tunç Caddesi No: 3 
Esenyurt 34555 İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 622 66 00
Faks: 0212 623 19 52

İçerik Üretimi ve Rapor Tasarımı
Editoryal Tasarım Ltd. Şti.
editoryal@editoryal.com.tr
0212 939 38 26

Megi Erpardo
Kamu İlişkileri Müdürü
megi.erpardo@abdiibrahim.com.tr ↗

Buket Koral Gönüllü
Kurumsal İletişim Müdürü
buket.koral@abdiibrahim.com.tr ↗

Esra Koca
Kurumsal İletişim Yöneticisi
esra.erdinc@abdiibrahim.com.tr ↗
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