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RAPOR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER
HAKKIMIZDA

Sürdürülebilirlik önceliklerimizi, tüm paydaşlarımızın katıldığı bir süreç sonucunda belirledik. Çalışanlarımızla çalıştay düzenledik ve farklı fonksiyonlarla
bire bir görüşmeler yaptık. Online anket üzerinden dış paydaşlarımızın görüşlerini aldık. Toplam 67 iç ve dış paydaş görüşü aldık, kurum içinde 23 fonksiyonla
bire bir görüşme gerçekleştirdik. Önceliklerimizin nasıl belirlendiğini, “Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz” başlığı altında keyifle okumanızı dileriz.

- Hayat Kimya
- Ödüllerimiz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ
- Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Raporumuzu, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki Hayat Kimya Türkiye operasyon verileriyle, Türkçe ve İngilizce olarak hazırladık.

- Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla veya raporumuzun içeriğiyle ilgili görüş ve önerilerinizi Kurumsal İletişim’e hayat@hayat.com.tr adresi aracılığıyla

- Global Sürdürülebilirlik Politikamız

iletebilirsiniz.

- Sürdürülebilirlik Önceliklerimizin Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle Kesişimi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİMİZ
- Ekonomik Performans
- İnovasyon ve Ar-Ge
- İnovasyonu Besleyen Süreçlerimiz
- Akademik İşbirlikleri ve Sinerji
- Hayat'ın Sunduğu İlk'ler
- Ürün Kalitesi ve Güvenliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇEVRESEL YAKLAŞIMIMIZ
- Çevresel Yaklaşımımız
- Su Yönetimimiz
- Enerji Verimliliğimiz
- Atık Yönetimimiz

TOPLUMA KATKIMIZ
- Toplumsal Yatırım
- Sorumlu Pazarlama

HAYAT KÜLTÜRÜ
- Yan Haklar
- Profilimiz
- Çalışma Ortamımız
- Eğitimlerimiz
- Sorumlu Yönetişim
- Etik ve Uyum
- Denetim ve Risk Yönetimi
- Müşteri Memnuniyeti
- Kurumsal Üyeliklerimiz

HAKKIMIZDA
Yenilikçi ürünlerimizi gittiğimiz
coğrafyalara taşıyoruz. Hızlı tüketim
sektöründe bebek bakım, kadın bakım,

“Dünyada herkesin
kaliteli ürüne
erişim hakkı
olduğuna inanarak
çalışıyoruz.”

yetişkin bakım, ev bakım ve temizlik
kağıtları kategorilerinde Bingo,
Molfix, Molped, Papia ve Familia gibi
14 güçlü markamızla globalleşmeye
devam ediyoruz.
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ülkede

iştirak

Dünyada

18

üretim tesisi

Ürün Gamımız
bebek bezi, hijyenik ped,
yetişkin bezi, toz ve sıvı çamaşır
deterjanı,
bulaşıkTesisi
deterjanı,
Üretim
yüzey temizleyicileri, tuvalet
kağıdı, kağıt havlu, kutu ve
cep mendilleri, ıslak mendiller,
ev dışı tüketim ürünleri
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Bingo, Molfix, Molped,
Papia ve Familia gibi globalleşen

14

marka

Dünyada

8.000

çalışan
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HAYAT KİMYA

MARKALARIMIZ
Hayat’ın en yenisini ve Hayat kalitesini güçlü markalarımızla gittiğimiz coğrafyalara taşıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana, işimizi yüksek kalite ve yenilikçilik odağıyla yürüterek, Türkiye’den doğan markalarımızı bugün 100’den fazla ülkede milyonlarca eve
ulaştırıyoruz. Dünya çapında 8.000 kişilik organizasyonumuzla, Türkiye başta olmak üzere Mısır, İran, Cezayir, Rusya, Nijerya ve Pakistan'da toplam 7 ülkede
dünya standartlarında 18 üretim tesisimiz ve Fas, Bulgaristan ve Kenya’daki satış dağıtım şirketlerimizle globalleşme yolculuğumuza devam ediyoruz.

5 kıtada

Türkiye'nin en büyük

Türkiye'nin en büyük

ülkeye ihracat

ihracatçısı

sanayi kuruluşu

100+

41.

47.

Dünyada toplam

8.000
kişiye istihdam
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ülkede iştirak

Orta Doğu,
Doğu Avrupa ve Afrika’nın
Türkiye, Cezayir,
Bulgaristan, İran,
Mısır, Fas,
Rusya, Nijerya,

en

büyük

temizlik kağıtları üreticisi

Pakistan, Kenya

Dünyanın

5.

büyük

markalı çocuk bezi üreticisi
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ÖDÜLLERİMİZ
Molped Youtube kanalı ile Silver Creator Award ödülü - 2018

Bizim için esas ödül,
tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürünlerimizi,
onlarla bağ kurabilen markalarımızı geleceğe taşımaktır…
TÜRKİYE

Bingo ile Social Media Awards Gümüş Ödülü - 2018

Bingo Oksijen Serisi reklam filmi ile Adwatch araştırmasına göre 2018 yılının en beğenilen ilk 3 ve en hatırlanan ilk 5 kampanyasından biri

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda Familia Kış ve Yaz Limited Edition Serisi ile 2 altın ödül - 2018
Molfix, Bingo ve Molped ile Effie ödülleri - 2019
Ev Temizlik ve Bakım Ürünleri Kategorisi’nde “Bingo Oksijen Çamaşır Suyu Nefes Aldıran Hijyen” kampanyası, Sağlık ve Kişisel Korunma Kategorisi’nde
“Molped Pure&Soft: Cildiniz Ona Aşık Olacak” ve “Molfix Doğru Adımlar” kampanyaları

NİJERYA

İş Liderliği Ödulleri’nde “Yılın En İyi Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri Şirketi” - 2019
Bingo ile 2018 yılında Marketing Türkiye Dergisi’nin gerçekleştirdiği tüketici araştırmasına göre sektöründe “İtibarını En Çok Artıran Marka” kategorisi
“The One Awards” ödülü - 2019

Molfix ile Global Kalite Mükemmelliği tarafından “Yılın Globalde En Kaliteli Bebek Bezi” ödülü - 2018
Tissue World Milano’da Familia Deterjanlı Kağıt Havlu ile “Yılın En İyi Pazarlama Stratejisi” ödülü - 2019

Wizsight Araştırma şirketi ve Marketing Türkiye Dergisi’nin ortak araştırması, tüketicilerin seçimiyle Bingo Oksijen Serisine
“Yılın En Yenilikçi Ürünü” ödülü-2019

Molfix ile Advan Awards for Marketing Excellence West Africa ödüllerinde toplam 4 ödül - 2018
‘‘Yılın Markası’’ ve ‘‘Deneyimsel Pazarlama’’ kategorilerinde birincilik, ‘’Sosyal Sorumluluk’’, ‘‘Dijital Pazarlama’’ ve ‘‘Sosyal Medya’’ kategorilerinde ikincilik ödülü

Molfix ile Marketing Edge Brands and Advertising Excellence Awards’da “Yılın En Yenilikçi Markası” ödülü -2018
Capital Dergisi’nin “En Beğenilen Şirketler” araştırmasında temizlik ürünleri kategorisinde 3.’lük - 2018
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PAKİSTAN

İKMİB İhracatın Yıldızları ödül töreninde; İhracatını En Çok Arttıranlar, Plastik Ambalaj İhracatı, Sabun ve Yıkama Müstahzarı İhracatı
kategorilerinde ödüller - 2018

Molfix ile Pakistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Daraz’dan “En İyi Müşteri Deneyimi” ödülü - 2019

Molped “Dünya Tek Biz İkimiz” Youtube kanalı ile Social Media Awards Bronz ödülü - 2018

Pakistan – Türkiye "Yılın Multi-Kültürel PR Kampanyası" dalında Pakistan lansmanı ile Altın Stevie ödülü -2018
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ve sunma şevkiyle
çalışıyoruz.”
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ
Hayat’ta, nesiller boyu fayda sağlayacak ürünler geliştirme ve sunma

Dünya çapında hızlı tüketim sektörünün odaklandığı sürdürülebilirlik

şevkiyle işimizi sürdürürüz. Dünyanın kıt kaynaklarının etkin kullanımı ve

konuları arasından, çalışanlarımızla, yöneticilerimizle, İcra Kurulumuzla ve

işimizin devamlılığını esas alarak çalışırız.

dış paydaşlarımızla yaptığımız çalıştaylar ve online anketlerin sonucunda
sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik. Buna göre, ekonomik performans,

Bu yaklaşımla, Sürdürülebilirlik Politikamızı şirketimizin stratejik hedeflerini

ürün kalitesi ve güvenliği, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile iş sağlığı ve

ve paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak oluşturduk.

güvenliği öncelikli olmak üzere 10 alanda sürdürülebilirlik çalışmalarımızı
yürütüyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİMİZ
Ekonomik Performans

Ürün Kalitesi ve Güvenliği

İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Su Yönetimi

Nitelikli İş Gücünü Çekme ve Elinde Tutma

Yerel Halk Üzerinde Sosyo-Ekonomik Etki Yönetimi

Etik ve Uyum Çalışmaları

Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği ile Mücadele

Çalışan Eğitimi ve Gelişimi

Atıklar ve Geri Dönüşüm

Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği

Uygun Çalışma Koşulları

Ambalajlama ve Döngüsel Ekonomi

Sorumlu Satın Alma

Toplumsal Yatırım

Biyoçeşitlilik

Sorumlu Pazarlama
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GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ
Globalleşme vizyonuyla ilerlerken,
işimizi sürdürülebilir büyümeye odaklanan
yönetim anlayışıyla yürütürüz. Bu doğrultuda;

Tüketici ihtiyaç ve beklentileri ışığında ürünlerimizi çeşitlendirerek finansal ve operasyonel başarımızın devamlılığını
hedefleriz. Çalışanlarımızdan başlayarak tüm paydaşlarımızı yol arkadaşlarımız olarak görür, gelişimlerine katkı
sağlayacak kararlar alarak sürdürülebilir büyümede karşılıklı kazanç oluştururuz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİMİZİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİYLE KESİŞİMİ
Şirketimizin sürdürülebilirlik önceliklerinin, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan “Binyıl Kalkınma Hedefleri” ile örtüşen alanları aşağıdaki
tablodaki gibidir. Mevcut faaliyetlerimizin, bu hedeflere nasıl hizmet ettiği ile ilgili somut örnekleri, raporumuzun ilerleyen sayfalarında keyifle okumanızı
dileriz.
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NİTELİKLİ
EĞİTİM

5

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

6

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR
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İNSANA YAKIŞIR İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME

9

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

10

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI
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İKLİM
EYLEMİ

15

KARASAL
YAŞAM

17

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Herkesin kaliteli, güvenli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak çalışır, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda aynı
yüksek kaliteyi sunarız.

Şirketimizin ve markalarımızın itibarını sürdürmek ve işimizin devamlılığını sağlamak için inovasyon kültürünü benimser,
çevre dostu üretimlerle ürünler geliştirmeye öncelik veririz.

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili yerel ve
uluslararası tüm mevzuata uyar ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlarız.

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi adil rekabet ve etik değerler çerçevesinde yürütür, yerel ve uluslararası yasalara göre
gözetir, işimizi savunuruz.

Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, fırsat eşitliğine imkan sağlarız.

Doğaya karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, geri dönüşümünü ve atık yönetimini
iş kültürümüze entegre ederiz.

Üretim yaptığımız coğrafyalarda istihdam ve teknoloji ile yerel halka sosyal ve ekonomik katkı sağlarız.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖNCELİKLERİMİZ
1. Ekonomik Performans
2. İnovasyon ve Ar-Ge
3. Ürün Kalitesi ve Güvenliği
4. İş Sağlığı ve Güvenliği

					“İşimiz
		bilgi kadar
					ilgi işidir.”
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1. EKONOMİK PERFORMANS

2. İNOVASYON VE AR-GE

Globalleşme vizyonumuz ve sürdürülebilir

Moğolistan’a, 100’den fazla ülkeye yaptığımız

2017 yılında yaptığımız teknolojik ve otomasyon

İnovasyon ve Ar-Ge’yi işimizin odağında tutarız. Yenilikçi ürünler geliştirebilmek için farklı coğrafyalardaki, farklı tüketici ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya

büyüme anlayışımız doğrultusunda, Türkiye’de

ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)

gelişimlerle, Kocaeli’ndeki üretim kampüsümüzü

önem veririz. Ürün çalışmalarımızın yanı sıra, hammaddeden ambalaj geliştirmeye, üretim teknolojilerimizde verimlilik artıracak süreçlere kadar geniş

ve dünyada yatırımlarımıza hız kesmeden devam

açıkladığı en büyük ihracatçılar listesinde son

“uçtan uca entegre üretim” yapabilen bir

kapsamlı bir Ar-Ge anlayışıyla çalışırız.

ederiz. Operasyonlarımızda, hammadde ve

3 yıldır üst üste Türkiye’nin en büyük ilk 50

kampüs haline dönüştürdük. Otomasyon

ambalaj seçiminden üretim teknolojilerine kadar

ihracatçısı arasında yer alıyoruz. Güncel verilere

sistemlerimiz sayesinde kampüsümüze giren

verimlilik esaslı çalışır, verimliliğimizi geliştirecek

göre Türkiye’nin en büyük 41. ihracatçısıyız.

hammadde, önce yarı-mamul, daha sonra

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

sistemleri yaygınlaştırırız.

İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) düzenlediği

Bulunduğumuz ülkelerde, satış-pazarlama veya
tesis yatırımı yaparak, yerel istihdam sağlayarak
ve markalarımızın başarılarını kalıcı kılacak
faaliyetlere odaklanarak, ekonomik kalkınmaya
değer katarak büyümeyi önemseriz.

İhracatın Yıldızları ödül töreninde 3 kategoride
birden ödüle layık görüldük.
Türkiye’de Kocaeli’ndeki üretim kampüsümüzde
hijyen, deterjan, temizlik kağıtları, non-woven
ve esnek ambalaj fabrikalarımız, Mersin’de ise
temizlik kağıdı fabrikamız bulunuyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ilan ettiği
Türkiye’nin en büyük 47. sanayi kuruluşuyuz.
2018 yıl sonunda global ciromuz 1.7 milyar

bitmiş ürün haline getirilerek ambalajlanıp,
depolanıp, müşterilerimize ulaştırılmaya
hazır hale geliyor. Böylece, tek seferde daha
hızlı, doğru ve etkin çalışarak verimliliğimizi
artırıyoruz.
Son 4 yılda Mısır, Nijerya ve Pakistan’da
toplam 500 milyon dolarlık önemli üretim tesisi
yatırımları ve Kenya’da satış-pazarlama şirketi

Dünyada ise Cezayir’de, İran’da, Mısır’da,

lansmanıyla Asya ve Afrika’daki büyümemizi

Rusya’da, Nijerya’da ve Pakistan’da üretim

sürdürdük, varlığımızı güçlendirdik.

yaptığımız toplam 18 tesisimiz bulunuyor.

dolardır. Madagaskar’dan Yemen’e, Şili’den

TİM'de 3 kez üst üste ilk 50'deyiz.

2018
İKMİB İhracatın Yıldızları ödül töreninde
3 kategoride birden ödüle layık görüldük.
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2015
Sektörün
En İyi
Ar-Ge Merkezi
Ödülü

Uluslararası
Kurumlarla,
Akademi ve
Sanayi
İşbirlikleri

Global Strateji
Yerel Ürün
Geliştirme
17 Doktora,
29 Yüksek Lisans
Toplam
91 Araştırmacı

50’den
Fazla
Patent
Başvurusu
20 TÜBİTAK,
2 Avrupa Birliği
Projesi
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AR-GE MERKEZİ'MİZ

HAMMADDE VE AMBALAJ
Ar-Ge binamız, "Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik" (Gold Leed)

Dünya trendlerini, yeni malzemeleri, yeni teknolojileri yakından takip ederek, kullandığımız hammaddelere alternatif kaynak araştırmaları yürütürüz. Yeni

kriterlerine uygun tasarlanmış, yeşil bina özelliklerine sahiptir. Toplam

hammadde geliştirme çalışmaları yaparız.

2

5.400 m alanımızdan 2.020

m2

laboratuvarlarımıza, yaklaşık 1.000

m2

ofis alanlarına ayrılmıştır.
Ar-Ge Merkezi’mizde akademik çevreleri ağırladığımız ve kendi içimizde
çapraz kategori bilgi alışverişi yapabilmemizi sağlayan konferans salonumuz
bulunur.
Ar-Ge Merkezi’mizde ürünlerimizin testlerini yapmak için dünya
standartlarında ekipmanlar kullanırız. Biyokimya araştırma bölümümüzde
tersine mühendislik olan yeni hammadde ve ara mamul çalışmalarını
yürütürüz. Hızlı tüketimde, Ar-Ge çatısı altında Türkiye’nin ilk ve tek
koku odalarını oluşturduğumuz merkezimizde tüketicilerimizin beğenisine
sunacağımız kokuları test ederiz.
2015 yılında tüm inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızı, “Global Yenilik Üssü”

Tüketici eğilimlerini anlamak için yaptığımız araştırmalara özel panel

niteliğindeki Ar-Ge Merkezi’mizin çatısı altında birleştirdik. Yaklaşık 100

odalarımız bulunur. Tüketici merkezli yaklaşımımızın önemli bir göstergesi

milyon TL yatırımla faaliyete geçen Global Ar-Ge Merkezi’mizde sektöründe

olan bu alanlar, Türkiye’de hızlı tüketim sektöründeki Ar-Ge Merkez’lerinde

bebek bakım, kadın bakım, yetişkin bakım, ev bakım ve temizlik kağıtları

örneği görülmemiş bir uygulamadır.
Sadece ambalaj Ar-Ge çalışmalarına odaklandığımız birimde, bebek

3 boyutlu yazıcı ile deterjan şişelerimizin test üretimlerini

ambalaj, biyokimya ve patent çalışmaları yürütüyoruz. Ar-Ge Merkezi’miz,

Alanında uzman, toplam 91 araştırmacıyla global Ar-Ge çalışmalarımızı

bezi, yetişkin bezi, hijyenik ped, temizlik kağıtlarımızın ambalajları ile

Ar-Ge Merkezi’mizde gerçekleştiririz. Böylece, büyük çaplı üretimler

alanında uzman araştırmacılarımız, kapsamlı projelerimiz ve kullandığımız

yürütürüz. 91 araştırmacımızın 17’si doktoralı, 29’u yüksek lisans

deterjanlarımızın etiket, şişe ve kapak tasarımları üzerine özel çalışmalar

öncesinde testleri kendi bünyemizde yaparak detayları inceler, tek seferde

son teknoloji ekipmanlarımızla, Türkiye’de hızlı tüketim sektörünün ilk ve

diplomalıdır.

yürütürüz.

doğru ve verimli üretim sağlarız.

kategorileri için ürün geliştirme, tüketici araştırmaları, hammadde ve

en kapsamlı Ar-Ge Merkezi niteliğindedir. Faaliyete geçtiği yıl, T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan "En İyi Ar-Ge Merkezi" ödülünü aldık.

ÇALIŞMALARIMIZ
Temel ürün, hammadde ve süreç araştırma-geliştirme çalışmalarımıza yön vermesi için her zaman bulunduğumuz coğrafyalardaki tüketicilerimizin istek ve
ihtiyaçlarını dikkate alırız.

ÜRÜN GELİŞTİRME

TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI

Bulunduğumuz coğrafyaların yerel koşullarını ve dünyadaki ürün kullanım

Mısır ve Rusya’da kağıt havlu kullanım alanlarını yerinde inceler, ihtiyaca

trendlerini yakından takip eder, buna göre yüksek kaliteli ürünler geliştiririz.

uygun, dayanıklı, kaliteli ürünler sunarız. Bebeklerin hareket şekillerini

Örneğin, deterjanlarımızı geliştirirken Cezayir’deki suyun özelliklerini

simüle ederek onların gelişim sürecinde özgürce hareket edebilmelerini

Ar-Ge Merkezi’mizde simüle ederek testler yaparız. Benzer şekilde,

sağlayan bebek bezi geliştiririz.
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PATENT

Ar-Ge Merkezi’mizde tüketici araştırmalarımızı özel paneller düzenleyerek

Türkiye’de, hızlı tüketim sektörünün genel uygulamalarında çok

geliştirdiğimiz ürünlerle ilgili, tüketicilerimizden doğrudan geri bildirim

rastlanmadığı halde, Hayat’ta patent çalışmalarını çok önemseriz.

alarak, çalışmalarımızı etkin bir şekilde yürütürüz. Bu şekilde hızlı tüketim

Yürüttüğümüz global Ar-Ge çalışmalarının patent süreçlerini de yönetiriz.

sektöründe örneğine rastlanmayan bir çalışmanın daha öncüsü oluyoruz.

Halihazırda 50’den fazla patent başvurumuz mevcuttur.
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İNOVASYONU BESLEYEN SÜREÇLERİMİZ
Ar-Ge birimlerimiz arasında aylık “Bilimsel Görüş Alışverişi” toplantıları yaparız.

HAYAT'IN SUNDUĞU İLK'LER
Yenilikçilik yaklaşımımızın en güzel örnekleri,
Türkiye’ye ve dünyaya sunduğumuz
bazı “ilk”lerdir.

Burada, araştırmacılarımızın geçmiş deneyimleri ve dünyadaki trendler ile ilgili
bilgi paylaşımı imkanı sağlarız. Böylece farklı rollerdeki araştırmacılarımızın farklı
alanlarda bilgi sahibi olmasını sağlarken, aynı zamanda yeni fikirlerin gelişimine
zemin hazırlarız. Bu platform sayesinde, birimler arasında önemli bir sinerji
oluştururuz. Familia deterjanlı kağıt havlu ürünümüz, Ar-Ge toplantılarımız
sonucunda çapraz kategori çalışmasıyla geliştirilmiş ve kağıt dünyasında ödül
almış bir örnektir.
İnovasyonu destekleyen bir diğer platformumuz “Fikrim Geldi” platformudur.
Tüm çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini iletebildiği bu platformda kayıt altına

İlk Hipoalerjenik Çocuk Deterjanı Bingo’dan

alınan fikirleri, Ar-Ge, Pazarlama, Üretim, Satış gibi çok fonksiyonlu bir komite
tarafından değerlendiririz.

Parfümsüz, boyasız ve hipoalerjenik formülüyle çocuklara özel ilk deterjan.

AKADEMİK İŞBİRLİKLERİ VE SİNERJİ
Yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmalarımızı, sadece sektörel çalışmalarla

Sanayi-Akademi iş birliği kapsamında, Ar-Ge çalışmalarımızda Koç

kısıtlamayız. Akademik birçok kurum ve kuruluş ile farklı platformlarda

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız

çeşitli işbirlikleri yürütürüz.

Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze

İlk ve Tek Elastik Gövdeli, Sarkmayan, 3D Teknolojili Bebek Bezi Molfix’ten
Tüm gövdeyi saran sarkmayan bez ile bebekler özgürce hareket ediyor.

Teknik Üniversitesi gibi alanında öncü ve prestijli üniversitelerle iş birliği
Üniversite – Sanayi işbirliği ile, sanayiye doktoralı insan kaynağı

yapıyoruz.

yetiştirilmesi için TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 Sanayi Doktora
Programı’na katılan şirketlerden biriyiz. Bu program ile, 6 farklı

Ayrıca, H2020, Era-Net, Eureka, Marie Curie gibi fon kaynakları üzerinden

üniversiteden toplam 18 doktora öğrencisi, Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi ile

Avrupa’nın en prestijli kurum ve enstitüleri ile etki alanımızdaki projelerde

birlikte, şirketimizin belirlediği konularda tez yazıp doktora programlarını

ortak çalışmalarda bulunuyoruz.

tamamlıyor.

İlk ve Tek Deterjanlı Temizlik Kağıdı Familia’dan
Farklı yüzeylerde aynı bezi kullanmanın hijyenik olmadığını düşünenlere pratik ve yenilikçi bir çözüm.

İlk çift tarafı da yumuşak tuvalet kağıdı Papia'dan
Özel visconip teknolojisiyle çift tarafın da yumuşak olmasını sağlayan “B-side” özelliği sunan ilk tuvalet kağıdı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımı ile gerçekleşen imza töreninde
TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı’na destek belgesini aldık.
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GÜNLÜK TEMİZLİK İÇİN HIZLI VE
PRATİK ÇÖZÜM FAMILIA DETERJANLI
TEMİZLİK KAĞIDI
Yaptığı araştırmalar sayesinde tüketici ihtiyaçlarını ortaya çıkaran ve bu
ihtiyaçlar için en doğru ürünleri üreten Familia, kağıt havlu ile deterjanı bir
araya getirdi. Pratik temizliğin tek bir ürünle tamamlanmasını sağlayarak,
Türkiye’de ilk ve tek olan Familia Deterjanlı Temizlik Kağıdını geliştirdi.
Familia Deterjanlı Temizlik Kağıdı suyla ıslatıldığında, içerisinde bulunan
temizleyici formüller aktive olarak kağıdın köpürmesini sağlıyor. Böylece;
mutfakta; buzdolabı, ocak, lavabo, fayans ve mutfak dolapları, banyoda;
ayna, lavabo, musluk, duş kabini ve fayanslar, salonda ise masa, sehpa,

MOLPED PURE & SOFT

cam ve benzeri birçok farklı yüzeyde temizlik imkanı sağlıyor.

Molped’de, kadınların her periyotta ortalama 132 saat, yılda 1.700 saat ve tüm yaşamı
boyunca 67 bin saat hijyenik ped kullandığı gerçeğinden yola çıkarak Pure & Soft hijyenik pedi
kadınlarla buluşturdu. Dermatest Laboratuvarı tarafından onaylanan Pure & Soft hijyenik
ped boya, paraben, klor ve naylon içermiyor.

BİNGO’DAN NEFES ALDIRAN HİJYEN:
BİNGO OKSİJEN SERİSİ
Hayata değer katan kadınlardan ilham alan, bu ilhamı tüm ürünlerine taşıyan
Bingo, yeni Oksijen Serisi ile “klorsuz” nefes aldıran hijyeni tüketicileriyle
buluşturdu. Bingo, klor içermeyen Oksijen Serisi’yle yepyeni bir inovasyon
projesine imza attı.
Bingo, klorsuz ve çevre dostu formülünün yanı sıra hidrojen peroksitin
anti bakteriyel özelliğiyle daha hijyenik bir temizlik sağlıyor.

BEBEKLER, MOLFİX 3D TEKNOLOJİSİ İLE KEŞFE ÇIKIYOR!
Molfix, Türkiye’de ilk ve tek 3D teknolojisi & elastik gövde sistemiyle bebekleri hareket
özgürlüğüne davet ediyor.
Bebek bezinin sadece altı kuru tutmasıyla yetinmeyen Molfix, Türkiye’de ilk kez kullanılan 3D
teknoloji ile esnek yan, bel bantlarına ek olarak elastik gövde sistemini sunuyor. Bu sistemle,
bez ıslandığında sarkma yapmıyor, bebeğin vücuduna mükemmel uyum sağlıyor ve bebeklere
hareket özgürlüğü tanıyor.
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3. ÜRÜN KALİTESİ VE GÜVENLİĞİ
Dünyada herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanırız. Bu nedenle, Hayat’ın yüksek kalite anlayışını gittiğimiz tüm coğrafyalara taşırız.
Bebeklerin ve yetişkinlerin kişisel hijyenlerine, yaşam alanlarındaki hijyen koşullarına etki eden ürünler üretmenin bilinciyle, ürün kalite ve güvenliğini iş
modelimizin merkezinde tutarız. Operasyonlarımızı sürdürdüğümüz tüm coğrafyalarda ulusal ve uluslararası kalite ve yönetim standartlarını takip ederiz.
Bununla yetinmeden, “Hayat Kalite Politikamız” çerçevesinde, ürünlerimize, üretim sistemlerimize ve süreçlerimize sürekli gelişim sağlayacak sistemleri hızla
bünyemize adapte ederiz.
Kalite anlayışımızı ürünlerimize olduğu kadar, dünya çapındaki yüksek üretim standartlarımıza da yansıtırız.
Ürünlerimizde kullandığımız hammaddeleri de, bitmiş ürünlerimizi de, birçok teste tabi tutarak kalite özelliklerini yakından takip ederiz. Bağımsız uluslararası
labarotuvarlarla da işbirliği yaparak farklı alanlarda kalite testlerimizi gerçekleştiririz.
Örneğin, bebek bezi ve hijyenik pedlerimizin dermatolojik uygunluğunu Alman Dermatest laboratuarlarında yürütürüz. Bununla birlikte, Türkiye’de ve dünya
çapında geçerliliği olan kalite standartlarında sertifikalarımız bulunur.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Sürekli gelişen “Kalite Yönetim Sistemi” ve “Hayat Mükemmellik Sistemi”
iş modelimizin temelinde yer alır.

Kalite Yönetim Sistemleri
Sertifikaları

İlkemiz; bu modellerin kılavuzluğunda ürünlerimizin kalitesini sürekli

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim

geliştirerek müşteri ve tüketicilerimiz tarafından tercih edilen marka ve kurum

Sistemi

TEMİZLİK KAĞIDI ÜRETİMİNDE “FSC® SERTİFİKALI ÜRETİCİ” OLMAK NE DEMEKTİR?
• Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretini yapmayan,
• Ormancılık operasyonları sırasında hakları ihlal etmeyen,
• Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanları tahrip etmeyen,
• Doğal orman alanlarını, plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüştürmeyen,
• Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’ne uyumlu çalışan
üretici olmak demektir.
FSC®-C133948

Mersin

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Bu doğrultuda;
• İlgili tüm ulusal ve uluslararası kanun yönetmelik, mevzuat, endüstriyel
gereklilik ve kalite standartlarına uymanın yanı sıra Hayat Global
Standartları’nı uygulamak,

Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi

• Hedeflerimizi etkileyebilecek risk ve fırsatları kurumsal risk yönetim
ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
• Tüm faaliyetlerimizde müşteri / tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine
odaklanarak, çözüm ortağı yaklaşımıyla memnuniyeti artırmak,

Helal Belgesi

• Tüm paydaşlarımızla karşılıklı gelişim yaklaşımıyla iş sürdürülebilirliğine
Temizlik kağıdı üretimi yaptığımız tüm ülkelerde ‘’FSC® Sertifikalı Üretici’’ olarak plantasyon ormanlarından elde edilen selülozla üretim yaparız.

(4 tesis)

olmaktır.

felsefesiyle değerlendirmek ve gerekli hazırlık ve donanımı sağlamak,
Nijerya’da ulusal mevzuat zorunlu tutmadığı halde, yüksek Hayat kalite standardında üretim yapmak için fabrikamıza mikrobiyoloji laboratuvarı
Nijerya’da ulusal mevzuat zorunlu tutmadığı halde, yüksek Hayat kalite standardında üretim yapmak için fabrikamıza mikrobiyoloji laboratuvar yatırımı
yatırımı yaptık.
yaptık.

Kocaeli

katkıda bulunmak,
• Yeni teknoloji, yeni yatırım ve yenilikçi ürünler ile dünya pazarında
markalarımızın rekabetçiliğini arttırmak,
• Çalışanlarımızın katılımını artırıp yetkinliklerini geliştirerek, takım ruhu ile tüm

22716 Cosmetic_GMP

insana ve doğaya saygılı olmak ana politikamızdır.

Dışı

13485:2016 Tıbbi Cihaz Kalite

Kapsam

Yönetim Sistemi

Dışı

TSE

süreçleri sahiplenmelerini sağlamak ve global çalışma kültürü oluşturmak,
• Global yapımızdaki tüm lokasyonlarda; değerlerimizi ön planda tutmak,

Kapsam

Kapsam
Dışı

Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası

FSC® Belgesi

DIŞ DENETİMLERİMİZ
Kalite odaklı yaklaşımımızı yüksek standartlarda sürdürmek için, bağımsız dış denetimlerden geçeriz. Tedarikçilerimize ise kalite denetimleri uygularız.
Müşterilerimiz nezdinde saygınlığı olan, tedarik zinciri yönetiminde sorumlu ve etik iş uygulamalarına odaklı global SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange/
Tedarikçi Etik Data Paylaşımı) topluluğunun bir parçasıyız. Bu doğrultuda, tesislerimizin düzenli olarak SEDEX denetimlerinden geçerek dünya standartlarında
üretim yaptığını beyan ederiz. 2018’de Türkiye tesislerimizde toplam 14 dış denetimi başarıyla tamamladık.
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Tedarik zincirimizde

TEDARİKÇİ DENETİMLERİMİZ
Operasyonel mükemmeliyet anlayışımız sonucunda, üretim ve depolama
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda, birlikte çalıştığımız

takip ederiz. Ayrıca, ürünlerimizin müşteri ve tüketicilerimize güvenilir bir

sonrasında, ürünlerimizin müşterilerimize sevk edildiği tedarik zincirimizde

tedarikçilerimizin de kalite konusundaki gelişimini önemseriz. Ürün

şekilde ulaştırılmasında büyük önem taşıyan bayilerimize, ürün güvenliği

de geliştirdiğimiz projelerle müşteri memnuniyet seviyemizi %95’e taşıdık.

performansımıza etkisi olan girdileri tedarik ettiğimiz paydaşlarımızı,

konusunda düzenli ziyaretler yapar ve planlı gelişim denetlemeleri

kalite kriterleri açısından değerlendirmek için ‘yıllık tedarikçi denetimleri’

gerçekleştiririz.

%95

müşteri memnuniyeti

düzenleriz. Paydaşlarımızın denetim sonuçlarını ve karşılıklı gelişimimizi

5

kalite eğitimi

katkı sağlarız.
Hayat Mükemmellik Sistemi ile üretim süreçlerimizdeki iş sağlığı güvenliği,
kalite ve verimlilik alanlarını uçtan uca birleştirerek tedarikçiden müşteriye

SORUMLU SATIN ALMA

kadar uzanan tüm süreçlerimizde operasyonel mükemmelliğimizi geliştiririz.
Tedarik zinciri yönetim stratejilerimizi, kaliteli ürünleri zamanında ve yüksek

tedarikçi listemize alırız. Ayrıca, çevre ve iş güvenliği, yasal mevzuata uyum

hizmet seviyesinde müşterilerimize ulaştırma hedefimiz çerçevesinde

konusundaki hassasiyetimizi sözleşmelerimizde de gözetiriz. Tedarikçi

SEÇ

rekabetçiliğimizi koruduğumuz bu sistem sayesinde sürdürülebilirliğe önemli

• Kalite
Çalışma Süreç İyileştirme

kişi / saat

• Sevkiyat

Tedarik Zinciri

geliştirmesini sağlar. Sürekli gelişime odaklanarak verimliliğimizi artırdığımız,

• Güvenlik

Yenilik Yönetimi

tüm iştiraklerimizin birbirinden öğrenip, esinlenerek sürekli daha iyiyi

• Maliyet

• Yenilikler

Eğitim ve Öğretim

• Üretkenlik

Otonom Bakım

Mükemmellik Sistemi” adını verdiğimiz bu sistem, Hayat iş yapma kültürümüz

Kalite

• İnsan

ile global operasyonlarımızdaki en iyi uygulamaları harmanlayarak,

2018 yılında Türkiye'de toplam

1.298

Üstün Rekabet

operasyonel mükemmelliğe odaklanan bir sistem tasarladık. “Hayat

Geliştirici Bakım

Kalite odaklı yaklaşımımız
sebebiyle çalışanlarımıza
kalite konularını kapsayan
eğitimler düzenleriz.

Hayat kalite standartlarının sürdürülmesini sağlamak üzere, dünya çapında

Odaklanmış İyileştirme

tedarikçimizle
Hayat kalite denetimi tamamladık.

dış denetim

Organizasyon

14

HAYAT MÜKEMMELLİK SİSTEMİ

HMS Yürütme Kurulu

2018 – Türkiye Tesislerimizde

• Tüm bireylere saygılıyız. • Şirketimizin ve bireylerin çıkarları birbirinden ayrılamaz.
• Stratejik olarak işlerimize odaklıyız. • Yenilikler başarımızın önemli bir parçasıdır.

İlk olarak Kocaeli’ndeki üretim kampüsümüzde başlayan Hayat Mükemmellik

• Dışa karşı odaklıyız. • Kişisel beceri ve bilgiye önem veririz.

değerlendirmeleri, belirlenen kriterlere göre sistematik ve yıllık bazda yapılır.

Sistemi (HMS) uygulamalarımız, 4 tesis ve 6 farklı çalışma sahasından, 28

Değerlendirme sonucunda uygun puan alan tedarikçiler ile işbirliğine devam

üretim hattına uzanarak dünyadaki Hayat tesislerinde de devam ediyor.

Tedarikçi seçim ve değerlendirme süreçlerimizde, tedarikçilerimizi hammadde

ederiz. Tedarikçilerimizi değerlendirirken; kalite, fiyat uygunluğu, yasal uyum

Bu sistem ile Kaizen, yalın üretim, süreç iyileştirme ve 5S uygulamalarını

ve ambalaj malzemesi tedarikçileri ile gıda, hizmet ve teknik malzeme

ve teslimat gibi kriterleri göz önünde bulundururuz.

tesislerimizde hayata geçiriyoruz. 11 farklı gelişim alanı üzerine inşa edilen sistemin ilk etapta liderlik, ödül ve takdir sistemi, otonom bakım ve süreç iyileştirme

geliştiririz.

tedarikçileri olarak iki ana başlık altında sınıflandırırız.

• Her zaman en iyisi olmak isteriz.

fazlarını uygulamaya aldık.
Tedarikçilerimizi yıllık değerlendirmeye ek olarak Kalite Direktörlüğü

Her iki tedarikçi kategorimiz için onaylı tedarikçi listelerimiz bulunur. Tedarikçi

tarafından belirlenmiş olan plana göre de denetime tabii tutarız. Paydaşlarımız

HMS kapsamında uygulamaya başladığımız Kaizen öneri sistemi sayesinde iyileştirmeye açık alanlar konusunda tüm çalışanlarımızın geri bildirimlerini

seçim sürecimizde önce tedarikçilerin kalite ve performansını test ederiz.

ile birlikte gelişme ilkemiz doğrultusunda beraber çalışmakta olduğumuz

Sonuçları Hayat standartlarındaki kriterlere uygunsa tedarikçiyi onaylı

tedarikçilerimiz ile ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi ve birikimlerimizi paylaşırız.

alabiliyoruz.

HAYAT'I MÜKEMMELLEŞTİRENLERE ÖDÜL
KAMPÜS YAPISI İLE OPERASYONEL VERİMLİLİK
Hayat Mükemmellik Sistemi’nin ilk başarılı uygulamalarını, Bilgi ve Teknoloji Merkezi, Otonom Bakım, En İyi Fabrika ve En İyi Proje olmak üzere farklı
Kocaeli kampüsümüz, sektöründe ilk ve tek olan uçtan uca üretim,

Avrupa’nın en büyük otomatik deposuyla, bitmiş ürünler el

depolama, sevk sürecini yapan üretim kampüsüdür. Aynı lokasyonda

değmeden depolanır ve konvansiyonel bir depoya göre

üretim ve depolama verimliliği sayesinde karbon ayak izimizi her

%75 alan verimliliği ile çalışırız.

200
ton / yıl
azalma
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Hayat Mükemmellik Sistemi faaliyetlerinin başlatıldığı üretim hatlarında toplam ekipman verimliliğini önemli ölçüde yükselttik. Endüstri 4.0 uygulamaları ile
çalışan, tam otomatik depolarımızdan ürünlerimizi zamanında ve hızlı sevk ederek müşteri memnuniyetimizi artırdık.

sene yılda 200 ton azaltırız.

Karbon ayak izinde

kategorilerde ödüllendirdik.

Konvansiyonel depolara göre

%75
alan verimliliği
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4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği, Hayat’ta iş yapma kültürümüzün önemli yapıtaşlarından biridir. İşimizin ve insan kaynağımızın sürdürülebilirliği, tüm faaliyetlerimizde
önemsediğimiz ve önceliklendirdiğimiz konular arasında yer alır.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
• Çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istek ve beklentileri
doğrultusunda geliştirmek
• Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme bilinciyle eğitmek
• Tüm paydaşlarımızın Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız hakkında bilgilenmelerini
ve görüşlerini rahatça aktarmalarını sağlamak

Kampüs liderlerimiz, yöneticilerimiz ve görevli ekipler, düzenli olarak “Tehlike Turu ve İç Denetim Programı” düzenler. Tüm lokasyonlarımızda düzenlenen bu
saha kontrolü sayesinde olası tehlike veya uygunsuzlukları proaktif olarak tespit eder, düzeltici ve önleyici aksiyonlar alırız. İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımızın
kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için, çalışanların eğitimini, çalışma ortamının etkinliğini, kaynakların verimli yönetimini, süreçlerin sürekli iyileştirilmesini,
olası risk ve fırsatların analiz edilmesini önemseriz.
Alt işverenlerimizin çalışanları için emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla Müteahhit ve Ziyaretçi SEÇ Prosedürü’müzü uygularız. Tehlike ve risklerin
değerlendirilmesi ve gerekli kontrol ve tedbirlerin tamamlanması için ise Risk Değerlendirme Prosedürü’müzü uygularız. Tüm lokasyonlarımızdaki tüm çalışanlarımız
(Hayat çalışanları, alt işverenler, müteahhit firmalar, tedarikçiler, müşteriler, stajyerler ve misafirler) süreçlerimize dahildir. Risk değerlendirmesi yapılırken,
EN 12100, EN 13849, EN 13857, EN 13855 gibi uluslararası standartları dikkate alırız. SEVESO (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik) kapsamında da yine ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getiririz. Risk değerlendirmesi sonucunda önleyici aksiyonları planlarken aşağıdaki
Risk Yönetimi Hiyerarşisi’ni kullanırız.

• Konusunda ileri olan çevre dostu teknolojileri seçerek, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamı sağlayarak ürettiğimiz ürünleri dünya pazarına taşımak
• Önleyici yaklaşımlarla çevresel boyutları ve risklerini, iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri
ve risklerini değerlendirmek, iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve çevre kazalarının

RİSK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ

önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak
• Çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetimi ile ilgili yerel ve uluslararası tüm mevzuata
uymak ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak
• Doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi

En
Etkili

Bertaraf Etme

Tehlikeyi fiziksel olarak ortadan
kaldırmak

hedefleyip en üst düzeyde önlemler almak

Yer Değiştirme

İSG SİSTEMLERİMİZ
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizi; yasal gereklilikleri, dünya çapında kabul gören standartları ve Hayat kültürümüzün bir parçası olan Çevre ve İş Sağlığı
Güvenliği politikamızı baz alarak geliştirdik. Bu sistemlerin sürekli gelişimi için de, periyodik gözden geçirme, performans izleme ve iç denetim gibi yöntemlerle
sistematik süreç analizleri yaparız.

Mühendislik
Kontrolleri

Yıllık düzenlediğimiz “Yönetimin Gözden Geçirilmesi” toplantılarımızda; iş politikalarımız, hedeflerimiz, uyum yükümlülüklerimiz, müşteri beklenti ve şikayetleri,
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi etkileyebilecek değişiklikler, yatırımlarımız, süregelen ve başlatılacak projeler dahil olmak üzere tüm iş sistemlerimizin
değerlendirmesini yaparız.

İdari
Bölümler

Tehlikenin yerini
değiştirmek

İnsanların tehlikesini
izole etmek

İnsanların çalışma şekillerini
değiştirmek

İSG UYGULAMALARIMIZ
Türkiye’deki genel merkezimiz ve tüm üretim tesislerimiz OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirmesine sahiptir.

En Az
Etkili

KKD

Çalışanları kişisel koruyucu
donanımlarla korumak

İş sağlığı ve güvenliğinde, tehlikeli durumları ve iş kazalarını önlemeye odaklı proaktif bir yaklaşım benimseriz. “Çalışma İzin Prosedürümüz” sayesinde, sahada
gerçekleştirilen kritik faaliyetlerle ilgili ön görülebilir her tehlikeyi göz önünde bulundurur ve kayıt altına alırız.
Tüm lokasyonlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'muz bulunur. Çalışan temsilcilerinin de yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'muz, mevzuata uygun
şekilde 2 ayda bir düzenli olarak toplanır. Kurul toplantılarında alınan kararları, QDMS sistemimiz üzerinden yayınlar ve takip ederiz. Toplantı tutanaklarımızı tüm
lokasyonlarda duyuru panolarından çalışanlarımıza duyururuz.
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SEÇ SÜREÇLERİNDE MÜKEMMELLİK PROGRAMI

İSG EĞİTİMLERİMİZ

Hayat Mükemmellik Sistemi’nin bir parçası olarak, SEÇ Süreçlerinde

Temmuz 2018 itibariyle, sırasıyla Kocaeli’nde non-woven ve temizlik kağıdı

Mükemmellik Programı ile iş sağlığı ve güvenliğinin bir değer haline getirilmesi

üretim tesislerimizde, Mersin temizlik kağıdı üretim tesisimizde ve tüm tedarik

ve davranışlara yansımasını hedefleriz. Yönetimden sahaya her kademede bu

zincirimizde SEÇ Süreçlerinde Mükemmellik Programı’nı uygulanmaya

SEÇ Takımları’mıza risk değerlendirme, vaka analizi, tehlike farkındalığı

değerin benimsenmesi için Liderlik Komitesi, SEÇ Komitesi ve SEÇ Takımları ile

başladık.

konularında özel eğitimler veririz. Yaşanmış vakalar üzerinden öğrenimlerimizi

süreçlerin sahiplenilmesi, uygulanması ve denetlenmesini sağlarız.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tüm lokasyonlarımızda uygularız.

2018 yılında tüm lokasyonlarımızda toplam

tüm çalışanlarımızla “Tek Nokta Eğitimi” ile paylaşırız.

Bu program kapsamında oluşturduğumuz organizasyon şemamız şu şekildedir;

Acil durum yönetimi kapsamında yangınla mücadele, arama kurtarma ve
tahliye eğitimleri organize ederiz. Saha satış ekiplerimize ayrıca yol güvenliği

31.583
kişi / saat
İSG eğitimi

konusunda bilgilendirme eğitimleri veririz.

Operasyonlardan
Sorumlu Başkan
Yardımcısı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERFORMANSIMIZ

TR
Genel Müdür

İş sağlığı ve güvenliği performansımızı, günlük, haftalık ve aylık performans takip raporlamaları ile şeffaf ve sistematik bir şekilde takip ederiz. Performans
göstergesi olarak kaza sıklık oranı, kaza sayısı, kayba ramak kala sayısı, düzeltici/iyileştirici aksiyonların tamamlanma oranı, vaka dağılımı, eğitim sayıları ve
HMS
Grup Müdürü

Liderler
Komitesi

saatleri, tatbikat tamamlanma oranı gibi kriterleri yakından izleriz.

TR
SEÇ Müdürü

İSG
Yöneticisi

Mersin
İSG Uzmanı

NW&FA
İSG Uzmanı

Kağıt
İSG Uzmanı

Hijyen
İSG Uzmanı

Deterjan
İSG Uzmanı

Tedarik Zinciri
İSG Uzmanı

SEÇ
Komitesi

SEÇ
Komitesi

SEÇ
Komitesi

SEÇ
Komitesi

SEÇ
Komitesi

SEÇ
Komitesi

SEÇ
Takımı

SEÇ
Takımı

SEÇ
Takımı

SEÇ
Takımı

SEÇ
Takımı

Holding Ar-Ge
İSG Uzmanı

SEÇ
Takımı

Kurduğumuz SEÇ Takımları’nda, çalışanlarımız her hafta belirli bir süre sahada iş sağlığı ve güvenliğine uygunluk gözlemi yapar. Bu takımlar sayesinde,
çalışanlarımızda SEÇ süreçleri ile ilgili farkındalık oluşur.
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ÇEVRESEL
YAKLAŞIMIMIZ
Çevremize, doğaya ve tüketicilerimize karşı
sorumlu bir kurum olarak, tüm faaliyetlerimizde
çevreye sorumluluğumuzun bilincinde hareket
ederiz.

Toplam enerji tüketiminde

%1.23

azalma

Sera gazı emisyonlarında

“Bu hayat
							hepimizin”

%1.2

azalma
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ÇEVRESEL YAKLAŞIMIMIZ

2016 yılında, Kocaeli’ndeki üretim kampüsümüzdeki özel “Desalinasyon Tesisi” yatırımımız sayesinde, deniz suyundan
ters ozmoz ve ultra filtrasyon sistemleri ile üretim süreçlerimizde kullanabileceğimiz kalitede su elde ettik.

Öncelikle yasal gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesine azami özen gösteririz. Hayat kültürünün bir parçası olarak, doğal kaynakların etkin
kullanımını, atıklarımızın azaltılmasını, geri dönüşümün desteklenmesini ve çevresel sorumluluklarımızda sürekli iyileştirmeyi gözeterek hareket ederiz.

Türkiye’deki tüm tesislerimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kocaeli’ndeki üretim tesisimizin çıktılarını dijital sistem üzerinden Çevre

Standardı’na uygun faaliyet gösterir. Bu doğrultuda her türlü

İl Müdürlüğü ile paylaşan ilk 10 şirket içerisinde yer alıyoruz.

Böylece yeraltı ve kuyu suyu kullanımımızı düşürüp, bölgenin yeraltı kaynaklarını daha az kullanarak üretim yaptık.
Bu tesisimizin devreye alınmasıyla birlikte yıllık yeraltı suyu kullanım miktarımızı %13'ten %6'ya düşürdük.

faaliyetimizin mevzuata uyumunu, çevresel etki ve risk analizlerini,
teknolojik entegrasyonunu dikkate alarak işimizi yürütürüz.

Çevre yönetim sistemimizin etkinliğini de düzenli aralıklarla değerlendirir
ve güçlü iç denetim sistemimiz sayesinde gerekli tedbir ve aksiyonları

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği politikamız çerçevesinde, tüm süreçlerimiz için

hızla hayata geçiririz.

çevresel risk değerlendirmeleri yapar ve riskli gördüğümüz faaliyet konuları
için gerekli önlemleri alırız.

Çalışanlarımız ve alt işveren çalışanlarımız için çevre bilincini güçlendirecek
eğitim faaliyetleri organize ederiz.

Tüm tesislerimizde çevresel performansımızı izlemek ve mevzuata uyum
konusunda çevre mühendislerinden oluşan ekiplerimiz görev yapar.

2018 yılında Kocaeli, Mersin ve
genel merkezimiz toplamında

5.850
kişi / saat
çevre eğitimi

OECD ülke raporlarına göre 1 ton temizlik kağıdı üretiminde yaklaşık 10

Yeraltı su kullanımında

ila 50 ton arası su kullanılır. Hayat olarak geliştirdiğimiz özel sistemler

%50

sayesinde, temizlik kağıtları üretiminde kullanılan su miktarını 3.5 ton

'den fazla

tasarruf

seviyelerine düşürmeyi başardık. Bu geliştirmelerimiz sonucunda,

Türkiye’nin en az,
Avrupa’nın 3. en düşük
su kullanan kağıt üreticisi olduk.

Türkiye’deki üretim tesislerimizde 2018 yılı sonunda toplam 3451 megalitre

SU YÖNETİMİMİZ

su çekimi, 1329 megalitre su kullanımı gerçekleştirdik. Su tasarrufu
konusunda verimlilik çalışmalarımızı genişleterek sürdürmeye devam
ediyoruz.

Dünyanın en önemli kıt kaynaklarından birinin su olduğunun bilinciyle, üretim süreçlerimizde kullanılan su miktarını en aza indirmeye ve suyun kalite
standartlarımıza uygun şekilde yeniden kullanımına odaklanırız.
Önemli bir doğal kaynak olmasının yanı sıra, ev bakım ürünleri ve temizlik kağıtları üretiminde su önemli bir girdidir. Hayat olarak, işimizin sürdürülebilirliği
açısından su kaynağının uzun vadeli teminini sağlayabilmek ve üretim yaptığımız bölgelerdeki su kaynaklarının bölge halkı tarafından daha fazla kullanımını
sağlayabilmek için, su kullanımı konusunda operasyonlarımızı verimli hale getirecek özel mühendislik yatırımları gerçekleştirdik.

34

Kağıt üretiminde
sektör normlarına göre

11 kat
daha az su kullanımı
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ENERJİ VERİMLİLİĞİMİZ

ATIK SU YÖNETİMİMİZ

Tüm faaliyetlerimizi, dünya kaynaklarına, çevreye ve tüketicilerimize karşı

5 ülkede, 6 üretim kampüsümüzde ihtiyaç duyulan elektrik, ısıtma

Tüm üretim tesislerimizde kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerimiz bulunur.

2018 yılı sonunda Türkiye’deki üretim tesislerimizden toplam 1903 megalitre

sorumluluğumuzun bilincinde yürütürüz. Bu anlamda, özellikle enerji

ve soğutma enerjilerini kendimiz üretiyoruz. Bununla birlikte, üretim

Tesislerimizde oluşan endüstriyel ve evsel atık suları mevzuata uygun şekilde

atık su deşarj ettik. Evsel atık sularımız ise, Kocaeli tesisimizde doğrudan

verimliliği konusunda kendi üretim ekipmanlarımıza ve süreçlerimize

süreçlerimizdeki atık enerjiyi geri kazandıracak özel projeler üzerinde çalışır,

arıtırak deşarj ederiz. Arıtma tesislerimizin performansını sürekli olarak izler ve

İSU kanalizasyon sistemine, Mersin tesisimizde MTOSB Müdürlüğü'ne bağlı

özel çalışmalar yaparız. Enerji verimliliği çalışmalarımızı uluslararası

ekipmanlarımızı yenileme veya teknolojik altyapısını güncelleme yoluyla

kontrol altında tutarız.

atık su arıtma tesisine ait kanalizasyon sistemine bağlıdır. Tüm evsel atık

standartlarda yürütür ve takip ederiz. Yenilikçi çalışmalarımız doğrultusunda

enerji ve operasyon verimliliğimizi artırmaya odaklanırız.

sularımızı ''Atık Suların Kanalizasyona Deşarjı Yönetmeliği''ne uygun deşarj

sektörümüzde örnek gösterilen çalışmalara liderlik ederiz.

ederiz.

Özel filtreleme ve arıtma sistemlerimiz sayesinde, Kocaeli’nde üretim süreçleri kaynaklı atık
sularımızı, yasaların zorunluğu kıldığı değerlerin 8 kat altında deşarj ederiz.

ENERJİ POLİTİKAMIZ
• Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,
• Tüm süreçlerde enerji verimliliği doğrultusunda geliştirmeler yaparak maliyetleri azaltmak,
• Gelişen teknolojileri sürekli izleyerek bu yolla enerji yönetim kalitesini artırarak sektörde enerjiyi en verimli kullanan firma olmak,
• Enerji verimliliği hususunda eğitim ve deneyimleri sürekli artırılan çalışanlar ve iletişime açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamak,
• Enerji yönetimi hususunda ulusal ve uluslararası kanuni yükümlülüklere uymak,
• Enerji üretirken ve tüketirken verimliliği esas alarak emisyon değerlerini düşürüp çevreye özen göstermek,

KARBON AYAKİZİMİZ

• Yakıt çeşitlerimizi ve tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek, enerjide sürdürülebilirliği sağlamak,
• Enerji ölçme, değerlendirme ve raporlamalarımızı en sağlıklı bir şekilde yaparak izlenebilir olmak,
• Enerji performansımızı iyileştirmek için enerji verimli ürünlerin, hizmetlerin ve tasarımların satın alınmasını sağlamak, ve gerekli iyileştirmeler için

Faaliyetlerimizin iklim değişikliği üzerinde oluşturduğu doğrudan ve dolaylı etkiyi gözlemleyebilmek ve gerekli geliştirmeleri yapabilmek amacıyla karbon ayak
izimizi hesaplarız.

bütçe ayırmak,
• Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim olanaklarını artırarak fosil yakıt tüketimlerini azaltmak.

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, operasyonlarımızın verimliliğini artırarak, sera gazı emisyonlarımızı ve birim üretim başına kullandığımız enerjiyi
azaltacak projeler yürütüyoruz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyonunda Türkiye'nin ilk akredite şirketiyiz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ÖZEL PROJELER

Sera Gazı Emisyonları
235.000

2013 yılından bu yana T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen verimlilik artırıcı projeler üretiyoruz.

230.000

2018 yılında kapsam 1 ve kapsam 2

225.000

dahilindeki sera gazı emisyonlarında

220.000
215.000
210.000
205.000
200.000

%1,2
azalma

2018 yılında 2 adet önemli verimlilik artırıcı proje gerçekleştirdik. Bu projeler kapsamında, Türkiye’de yıllık toplam 8140 MW enerji tasarrufu sağladık.

2018 yılında tamamlanan 2 verimlilik projesiyle,

yılda yaklaşık 3.000 kişinin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağladık.
*kişi başına düşen elektrik tüketimi 2.791 kW h olarak alınmıştır.

195.000
2017

36

2018

Kapsam 2 Sera Gazı Salınımları (ton Co₂)

Genel Müdürlük Ofisimiz, Kocaeli ve

Kapsam 2 Sera Gazı Salınımları (ton Co₂)

Mersin tesislerimizin toplam değeri
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TOPLAM ENERJİ TASARRUFUMUZ
2018 yılında Türkiye’de toplam 13.405 MW h’lık enerji tasarrufu sağladık.

Toplam Enerji Kullanımı

Birim üretim başına enerji kullanımımızı kağıt ürünleri üretimi ve deterjan üretimi için 2017 yılına göre azalttık.

Böylece, toplam enerji kullanımımızı bir önceki yıla göre %1,23 azalttık.
112.000
110.000

Ton Kağıt Üretim Başına
Enerji Kullanımı (KW/ton)

Ton Deterjan Üretim Başına
Enerji Kullanımı (KW/ton)

108.000
106.000

Toplam enerji kullanımında

104.000

%1,23

102.000

5.600

360

5.400

340

5.200

320

5.000

300

100.000
98.000
96.000

tasarruf

94.000
2017

2018

Genel Müdürlük ofisimiz, Kocaeli ve Mersin tesislerimiz için toplam kullanım

4.800
2017

GLOBAL TESİSLERİMİZDE ORTALAMA %80 ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLIYORUZ

2018

280
2017

2018

Enerji ve operasyon verimliliğimiz için yatırımlarımızı sürdürerek, 2018 yılında temizlik kağıdı üretiminde kullanılan ekipmanlarımızı daha teknolojik ekipmanlarla
değiştirdik. Bu şekilde yılda 3.099.064,00 kW h’lik enerji tasarrufu ve bununla birlikte 1.413.173 tCO₂ emisyon tasarrufu gerçekleştirdik.

Üretimde kullanılan doğalgazdan elde ettiğimiz birim enerjiyi daha verimli

karşılıyor ve globalde tüm tesislerimizde ortalama %80 enerji verimliliği

kullanabilmek için, üretim süreçlerimize özel çalışmalar yaptık. “Kojenerasyon”

sağlıyoruz.

adı verilen özel teknolojiyle doğalgazı ısı, buhar ve elektrik olmak üzere
3 farklı kaynağa dönüştürerek, üretim süreçlerimizde gereken enerjiyi

Doğalgazı, Hayat’a özel enerji sistemlerinde dönüştürerek, üretimde

karşılayabiliyoruz.

ihtiyaç duyulan elektrikten, kağıdı kurutmak için kullanılan ısı ve buhara,
tesislerimizin içindeki havayı yazın soğutmak, kışın da ısıtmak için kullanılan

Böylece, tek bir enerji girdisi (doğalgaz) ile, akıllı fabrikalarımızın üretim

suya kadar, tüm enerji ihtiyacımızı karşılayacak şekilde daha verimli

süreçlerinde ve idari operasyonlarında ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi

kullanıyoruz.

Mersin kağıt fabrikasında

%88
enerji verimliliği

217

adet ağacın
dikimine eş değer karbon emisyon azaltımı sağladık
*Bir ağaç yılda 6,5 tCO₂ almaktadır.

1.100

kişinin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağladık
*kişi başına elektrik tüketimi 2.791 kW h

Mersin’deki temizlik kağıtları üretim tesisimiz, bu enerji
verimliliği oranını sektörde örneği görülmemiş bir şekilde
%88 seviyelerine taşıyarak, Türkiye Kojenerasyon ve
Temiz Enerji Teknolojileri Derneği tarafından sektörünün

Ayrıca, üretim sürecindeki atık ısı ve enerjiyi, iklimlendirme ihtiyaçlarımızda kullanmak üzere geri kazandırarak 1.200.000 kW h’lik elektrik enerjisi ve 547.199 tCO₂
emisyon tasarrufu sağladık.

en iyi uygulamasına örnek gösterildi.
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ATIK YÖNETİMİMİZ
Döngüsel ekonomiyi destekleyen atık yönetimi yaklaşımımız sayesinde, atığın kaynağında azaltılmasına, ayrılmasına, toplanmasına, depolanmasına,

Dünyaya, çevreye ve insana saygılı üretim prensibimizin bir uzantısı olarak, non-woven ve esnek ambalaj üretim tesisimize ek yatırımla özel geri dönüşüm

bertaraf edilmesine ve mümkün olduğunca geri kazanılmasına odaklanırız.

makineleri kattık. Bu sayede, non-woven dokumasız kumaş üretim tesisimizin atıklarının tamamını, Hayat’ın yüksek üretim kalite standartlarına uygun
olacak şekilde, hammadde haline geri dönüştürerek üretim sürecimize ve ekonomiye geri kazandırırız. Ayrıca, esnek ambalaj üretim tesisimizde %100

Azaltılmayan, tekrar kullanılmayan ve geri kazanılamayan atıkları, insan ve çevre sağlığını gözeterek çevre mevzuatı doğrultusunda bertaraf ederiz. Toprak

geri dönüştürülebilir hammaddeden ambalaj üretimi gerçekleştiririz. Tesislerimizde atık ayrıştırma konusunda bilinçlendirme eğitimleri verir, iç denetimler

ve su sağlığı açısından sızıntı ve döküntüleri önleme konusunda tüm tesislerimizde gerekli tedbirleri uygularız. Olası sızıntı ve döküntüler için acil durum

yaparız.

yönetim planlarımız bulunur. ‘‘Çevre Yönetim Sistemimiz’’ kapsamında atık yönetimi hakkında ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler veririz.

Kocaeli üretim kampüsümüzde bulunan Non-woven ve Esnek Ambalaj üretim tesisimizin atıklarının tamamı geri dönüştürülerek üretime ve ekonomiye
geri kazandırılır.

Hayat’ın üretim süreçlerine özel atık azaltımı projelerimizden biri:
Film atıklarından ürettiğimiz brandaların lojistikte kullanımı
Dünya standartlarında üretilen ürünlerimizin, sevkiyat için tır ya da kamyonlara yüklenmeden
önce zeminin hijyenik olmasını sağlamak için ayrıca polietilen film kullanmak yerine, ambalaj
tesisimizin film atıklarını özel makinelerle geri dönüştürerek branda haline getirir ve kullanırız.
Böylece atıkları yeniden değerlendirerek lojistik süreçlerimize kazandırırız.
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TOPLUMA
KATKIMIZ
Hayat’ta işimizi en iyi şekilde
yapmanın yanı sıra dokunduğumuz
toplumlara değer katmayı da
kendimize görev ediniriz.

Nijerya'da

“İşimizin
manevi
bir yanı da var.”

500 bin
anneye

bebek bakımı bilgilendirmesi

Nijerya'da

2 milyon
bebek bezi

numune dağıtımı

Cezayir'de

5 bin
giysi bağışı
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TOPLUMSAL YATIRIM
MOLFİX’LE MUTLULUK VAADİMİZ

SORUMLU PAZARLAMA
Hayat Kimya olarak toplumumuza karşı üstlendiğimiz en önemli sorumluluklarımızdan biri kaliteli ve sağlıklı ürünleri, erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimizle

BİNGO GİYSİ BANKASI PROJESİ

buluşturmaktır. Tüketicilerimiz ile şeffaf ve teknik veriye dayalı bir iletişim önceliğimizdir.

Cezayir’de “Happy

Bingo’nun Cezayir’e

Today, Happy Tomorrow”

girişiyle birlikte

sloganıyla “Happiness For

‘’Giysi Bankası’’

All” adlı sosyal sorumluluk

sosyal sorumluluk

projemizle, Cezayir Hüssein

projesini hayata geçirdik.

Dey Hastanesi’nin pediatrik

Ülke genelinde

bölümündeki tüm odaları

5 farklı şehirde alışveriş

yeniledik. Pediatri bölümünde

merkezlerinin önüne

tedavi gören tüm çocukları

yerleştirdiğimiz kutularla kullanılmayan giysileri topladık. Topladığımız

hediyelerle sevindirdik. Yılda

giysileri Bingo deterjanlarla yıkayıp temizledik ve paketleyerek ihtiyaç sahibi

2.000 çocuğun bebeklik

ailelere ulaştırdık. Projenin daha ilk 3 ayında tam 5.000 kıyafeti ihtiyaç

döneminin yanı sıra gelişimine ve mutluluğuna katkıda bulunduk.

sahibiyle buluşturduk.

Reklamverenler Derneği’ne üyeyiz ve dernek tarafından belirlenmiş kurallara her zaman %100 uyum sağlarız.

Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nda yer alarak reklamlarda ve iletişim materyallerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun, kapsayıcı
ve kadınları güçlendirici üslubun kullanılmasını önemseriz. Kurum ve markalarımızın iletişim mesajlarında herkesin eşit olduğu bilinciyle hareket ederek
toplumsal değerleri güçlendirici bir üslup benimseriz.

Tüm marka vaadini, marka kimlik ve kişiliğiyle uyum sağlayan reklam, dijital mecra, PR, outdoor ve POP aktivitelerinde ve tüm ürün geliştirme
süreçlerinde destekleriz. Bulunduğumuz tüm coğrafyalarda rekabette güçlü şekilde mücadele edebiliyorsak, başarılara imza atabiliyorsak bunun nedeni
doğru belirlediğimiz marka stratejisi, marka kişiliğini ön plana taşıyan iletişim ve değerli ekip gücümüzdür.

Hayat Kimya olarak tüm süreçlerimizde tüketicilerimizin faydasını düşünerek hareket ederiz. Tüketicilerimizin sesini pusulamız yaparak, onların istek,

BİNGO DEĞER KATAN KADINLAR PROJESİ
30 yıldır Türkiye’de

MOLFİX,
NİJERYALI ANNELERİN VE
BEBEKLERİN YANINDA

bulunan Bingo olarak,

çalışırız.

İnovasyona yaptığımız yatırımlarla, tüketicimizi her zaman beklentisinin ötesinde ürünlerle tanıştırma heyecanımızla, bu topraklardan doğan Molfix’i
bugün Madagaskar’da bebekler giyiyor. Bingo’lar, Papia’lar Kenya’da, Gana’da, Kazakistan’da evlere giriyor. Gittiğimiz pazarlarda yerel ve global

kadınların hayata

Nijerya’da 9 eyalette 2.200 hastanede yaklaşık 500.000 anneye

kattıkları değerlerden

bebek bakımı bilgilendirmesi yaptık. Nijerya’nın alışılagelmiş açık

aldığımız ilhamı,

pazarlarında 150.000 anneye hijyen eğitimi verdik. Ülke çapında

ürün geliştirme

2 milyona yakın bebek bezi dağıttık. Halen, sosyal medyada

süreçlerimizden

60.000’e yakın takipçimize günlük hayatta sıkça kullanılabilecek

kampanyalarımıza

bebek bakım bilgileri veriyoruz. “MO-MUM” ismiyle adlandırdığımız

kadar geniş yelpazede

Nijeryalı Molfix annelerimizi bir araya getirip keyifli aktiviteler

yansıttık. “Değer Katan

düzenlemeye devam ediyoruz.

Kadınlar” projemizle,

ihtiyaç ve beklentilerine kulak vererek, hem Türkiye’de hem de mevcut olduğumuz pazarlarda herkesin kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için

markalarla rekabet ediyoruz ve 2 sene gibi kısa sürede pazarın ilk 2 oyuncusundan biri haline geliyoruz.

Bebek bezinde Nijerya, Cezayir ve İran’daki liderliklerimiz bunlara örnek. Hayat Kimya olarak bu başarımızın ardında, yenilikçi yaklaşımımız, yerel
ihtiyaçları yakından anlayıp, Hayat’ın en son teknolojiyle üretilen kalitesini güvenilir markalarla sunmak var. Dünyada ailelerin yüzünü güldüren
markaların ardında olmak bizi, yarınlar için şevklendiriyor.

Ürün iddialarıyla ilgili olarak tüm konuları teknik uygunluk süreçlerinden geçiririz. Regülasyon Müdürlüğü; ürün, ürün içeriği ve ürün ambalajlarının

bize ilham veren kadın hikayelerini pek çok kadına ilham sağlayacak

mevzuata uygun olmasının, ürünlerin yerel mevzuata uygun üretilmesinin, ambalajlanmasının ve piyasaya sürülmesinin teminini, ürün iddialarının

platformlara taşımayı, açığa çıkarmayı amaçladık.

teknik açıdan uygunluğunun kontrolünü sağlar. Bu doğrultuda yönettiğimiz başlıca süreçler özetle;
• Hayat Kimya markalarının formül/reçete, ambalaj içeriği ve tüketiciye yönelik her türlü pazarlama/satış iletişim içeriğinin mevzuata uyum
çalışmalarının koordine edilmesi.
• Ürün ambalajında yer alan etiketlerin kontrollerinin gerçekleştirilmesi.
• Bitmiş ürünün piyasaya arzı için gerekli bildirim, kayıt vb. işlemlerinin takibi ve tamamlanması.
• Ürün ambalaj ve tanıtım materyallerinde kullanılacak olan iddiaların mevzuata uygunluğunun kontrolü ve onaylanması.
• Bitmiş ürün mevzuatına uygunluk ve iddia destek çalışmalarında Pazarlama, Ar-Ge, Hukuk birimleriyle koordinasyonun sağlanması.
• Tüketicilerimizin sağlığı ve hijyenini göz önünde bulundurarak %0 boya, paraben, klor ve naylon bebek bezi ve hijyenik ped üretimidir.
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100’den fazla ülkede milyonlarca eve Hayat
kalitesini taşımamızı sağlayan başarımızın
en önemli mimarları 8.000 kişilik insan
kaynağımızdır.

“Bizim çalışanımız
başkadır;
azimli, girişimci,
cesur.”

Dünya'da toplam

8.000

çalışan

Türkiye'de (BY)

%46

kadın çalışan
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YAN HAKLAR

Doğum
İzni

Yakacak
Desteği

Kıdem
Teşviki

Gıda, Temizlik ve
Hijyen Desteği

Bebek Bezi
Desteği

Servis
İmkanı

Eğitim
Desteği

Yemekhane
Hizmeti

İşyeri
Hekimi

Çalışılan Lokasyon Kırılımında Çalışan Sayısı

Kadın

Erkek

Genel Merkez (Altunizade / İstanbul)

447

432

Yeniköy

196

1954

Mersin

4

318

HAYAT’I KEŞFET
İnsan kaynağımızı sürdürmenin önemli bir yolunun, yeni yetenekleri Hayat’a kazandırmak olduğunu biliyoruz. Çalışma hayatına yeni atılacak öğrencilerle
tanışmak ve kendimizi anlatabilmek için üniversitelerin kariyer günü etkinliklerinde yer alırız. Ayrıca “Hayat’ı Keşfet” staj programımız ile 3’üncü ve 4’üncü sınıf
üniversite öğrencilerine, kariyerlerine yön vermelerini sağlayan iş hayatını deneyimleme fırsatı sunarız.

PROFİLİMİZ

“Hayatı Keşfet” staj programı ile 2018 yılında 5.200 başvuru aldık.

Hayat’ı Keşfet, staj programımıza geçtiğimiz yıl 5.200 başvuru arasından, 19 farklı üniversite ve 16 farklı bölümden toplam 46 öğrenci seçtik. Öğrenciler;
Pazarlama, Finans, İhracat, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Satış ve İnsan Kaynakları gibi çeşitli departmanlarda görev aldı.
Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Çalışanların Sayısı

113

2185

534

632

Yüzde (%)

5

95
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ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

EĞİTİMLERİMİZ

2018 yılında Genel Müdürlük binamızdaki çalışma ortamımızı, çalışanlarımızın geri bildirimlerini alarak yeniledik. Ofisimizin farklı katlarını, markalarımızın

Sürekli öğrenen bir organizasyon olmak için, çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda destek olacak eğitimler sunarız. Her kademedeki
çalışanlarımıza eğitim ve gelişim planı yaparız. “Akademi Hayat” online platformumuz sayesinde eğitimlerimiz, lokasyondan bağımsız olarak tüm

renklerinden ilham alarak dekore edip, ergonomik mobilyalar seçerek çalışanlarımızın keyifle ve verimli çalışabileceği bir atmosfer oluşturduk.

çalışanlarımızın erişimine açıktır.
Esnek çalışma ortamları, ayarlanabilir masalarla pit stoplar, her katta self servis alanına sahip mutfaklar, her katta rezervasyon sistemi gerekmeyen kullanıma açık
toplantı odaları, eski floresan lambalar yerine LED ve modern ışıklandırma sistemi, yenilenen ısıtma sistemi gibi birçok detaylı değişikliği hayata geçirdik.

SOSYAL KULÜPLERİMİZ

Çalışanlarımıza, Yetkinlik Modeli çerçevesinde yapılandırılmış 4 ana gelişim programı uygularız.

Çalışanlarımız yetenekli oldukları veya ilgi duydukları alanlarda yıl boyunca aktif olabilecekleri “Sosyal Aktivite Kulüpleri”nde bir araya gelirler. Böylece, farklı
lokasyonlarda çalışanlarımız iletişimlerini ve sosyal bağlarını geliştirirken, Hayat’ın başarısını ve birlikteliğini farklı sosyal alanlara da taşıma imkanı bulurlar.

Tiyatro
Kulübü

Spor
Kulübü

Tenis
Kulübü

Gezi
Kulübü

Yelken
Kulübü

Doğa Sporları
Kulübü

Olta Balıkçılığı
Kulübü

Dalış
Kulübü

2 BECERİ GELİŞTİRME

3 KARİYER GELİŞTİRME

4 YASAL-ZORUNLU

Liderlik yetkinliklerinin gelişimine

Temel yetkinliklerin gelişimine

İş fonksiyonlarının gerektirdiği

Yasal gereklilik veya kalite sistemleri

odaklanılan beyaz ve mavi yaka

odaklanılan yönetici altı beyaz ve

yetkinliklerin ve mesleki bilgi-becerinin

gereği beyaz ve mavi yaka tüm

tüm yöneticilere yönelik gelişim

mavi yaka tüm çalışanlara yönelik

gelişimine odaklanılan beyaz ve mavi

çalışanlara yönelik zorunlu

programlarımız

gelişim programlarımız

yaka tüm çalışanlara yönelik gelişim

eğitimlerimiz

programlarımız
Bu 4 kategoride çalışanlarımızın gelişimini destekleyerek, hem mevcut rollerinde gelişmelerini hem de gelecek rollerine hazırlanmalarını sağlarız.

BAŞARILARIMIZ
Hayat yelken kulübüne,
4. International İstanbul Cup’ta
41 yelkenli yat arasından IRC 3 sınıfında

1.’lik

1 LİDERLİK

Yelken Takımımız
Arzu Tüzün
Irmak Kutnular
Sena Toraman
Ahmet Uzun

2018

Kadın

Erkek

Çalışan başına düşen eğitim süresi (saat)

10,59

5,79

2018

Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Çalışan başına düşen eğitim süresi (saat)

10

15

Bu bilgiler HQ, Holding ve TR iştirakini kapsamaktadır.
Nazmi Kahveci’nin güreş branşı başarıları,
• 2011, 2012 ve 2013 - Türkiye Şampiyonası’nda 1.’lik
• 2018 - Bulgaristan Dünya Şampiyonası’nda 5.’lik
• 2019 - Makedonya Turnuvası’nda 1.’lik ve Almanya
Dortmund Turnuvası’nda 1.’lik
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KURUM İÇİ MENTORLUK PROGRAMI
Birbirinden öğrenme kültürünü geliştirmek için Kurum İçi Mentorluk programı uygularız. Bu sürece, Türkiye’de çalışan tüm beyaz yakalı çalışanlar
gönüllülük esasıyla katılır. Gelişmek istediği konuda kendisine bir “mentor” belirleyen çalışanlarımız “menti” olarak sürece başvurur, mentorleriyle
karışılıklı mutabakata vararak 1 yıl süren diyalog toplantıları yaparlar.

PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ
İşe alım sürecinden itibaren tüm çalışanlarımızın gelişimlerini ve şirketimize katkılarını şeffaf bir şekilde değerlendirmek amacıyla kullandığımız en önemli
aracımız performans yönetimidir. Mavi ve beyaz yakalı tüm çalışanlarımız performans değerlendirme sürecimize dahildir.

Tüm mentor ve mentiler, 1 günlük Mentorluk Becerileri eğitimine katılırlar.
2018 yılında toplam beyaz yakalı çalışanlarımızın %70’iyle kariyer gelişim planı görüşmeleri gerçekleştirdik.
Bu çalışanların %44'ü kadın, %56'sı erkek beyaz yakalıdır.

İÇ EĞİTMEN YETİŞTİRME PROGRAMI
Bu program ile çalışanlarımızın dinamik Hayat kültürünü, deneyimlerini, bilgi ve becerilerini profesyonel bir şekilde diğer çalışanlarımıza
aktarmasını sağlarız.

HAYAT'IN LİDERLERİ - LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI
Çalışanlarımızın potansiyellerini daha da üst seviyeye çıkarabilmeleri için terfi eden orta ve üst kademe yöneticileri ‘‘Hayat’ın Liderleri’’ eğitim
programlarına alırız. Bu 9 günlük gelişim programında kendini yönetmek, ekibi yönetmek ve işi yönetmek olarak 3 ana modülde eğitim vererek,
şirket içerisinde liderlik kültürünü pekiştirir, ortak bir liderlik dili oluştururuz.
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SORUMLU YÖNETİŞİM

ETİK VE UYUM

Kurumsal yönetim anlayışımız ile global operasyonlarımızın ‘Hayat’ standartlarında, verimli, rekabetçi ve büyüme odaklı yönetilmesini gözetiriz. Bu yaklaşımla, tüm

Hayat Kültürü doğrultusunda, etik, itibarlı ve sorumlu çalışma prensipleriyle işimizi yürütürüz. Tüm iştiraklerimizde faaliyette bulunduğumuz ülkenin

işlerimizi Global Operasyonlar, Strateji ve Pazarlama, İştirakler, Satış, Finans ve Ar-Ge olmak üzere toplam 6 Başkan Yardımcılığı altında tanımlanmış iş süreçleriyle

yasalarına ve düzenlemelerine uyum göstermeyi önemseriz.

yönetiriz.
Şemada görülen ve farklı fonksiyonların takım çalışmasıyla yürütülen 10 farklı komite, global iş süreçlerimizin standardize edilmesine ve İcra Kurulu'muzun karar
alma mekanizmasına destek olur.

DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ
İşimizin sürdürülebilirliği adına stratejik, finansal, operasyonel ve uyum risklerimizi erken tespit eder, tedbir alırız.

HAYAT KİMYA GLOBAL YÖNETİŞİM ORGANİZASYON ŞEMASI

Risk yönetimi faaliyetlerimizi, “Risk Yönetimi Kılavuzu”muz çerçevesinde yürütür, dijital altyapı üzerinden global olarak takip ederiz.
CEO

Risk yönetimi yaklaşımımızı 4 kademeli olarak yürütürüz:
− Risklerin belirlenmesi
− Risklerin değerlendirilmesi (etki ve olasılık değerlendirmesi)
− Risklerin yönetimi (tepki ve kontroller)

İştiraklerden
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Satıştan
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Operasyonlardan
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Strateji ve
Pazarlamadan
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Finanstan
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Araştırma ve
Geliştirmeden
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

− Risklerin raporlanması ve güncellenmesi
Tüm süreç sorumluları ile ayrı ayrı yapılan risk belirleme çalıştayları sonucunda, belirlenen konuları Operasyonel, Finansal, Uyum ve Stratejik riskler başlığı
altında ele alırız.
İç Denetim birimimiz, bu konularla ilgili faaliyetlerini bağımsız olarak yürütür ve doğrudan İcra Kurulu Başkanı’na raporlar. Benzer şekilde, iştiraklerimiz ve
grup şirketlerimiz de aynı denetim süreçlerinden geçerek CEO’ya raporlar.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

HAYAT KİMYA KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTELERİ

Tüketici ve müşterilerimizin geri bildirimleri, sürekli gelişimimize önemli katkı sağlar. Bu nedenle hem tüketicilerimizden hem de müşterilerimizden gelen tüm

İcra Kurulu

bildirimleri itinayla ele alırız.
Tüketici İlişkileri Merkezi’miz (TİM) kanalı aracılığıyla tüketicilerimizin ve müşterilerimizin bildirimlerini kayıt altına alır, titizlikle değerlendirir ve en kısa sürede
cevaplamaya çalışırız.

Yatırım
Komitesi

Risk ve Uyum
Komitesi
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BT Talep
Komitesi

Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik
Komitesi

S&OP
Komitesi

Kriz Yönetimi
Komitesi

İnovasyon ve Yeni
Ürün Geliştirme
Komitesi

İnsan Kaynakları
Komitesi

Fiyatlandırma
Komitesi

Kategori
Takımları

Şikayetvar platformunda

%84

müşteri memnuniyeti

Şikayetvar platformunda Molfix
müşteri memnuniyeti değerlendirmesi
%84 ve bebek-çocuk kategorisinde
‘‘Memnuniyet Lideri’’ oldu.
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KURUMSAL ÜYELİKLERİMİZ
İçinde bulunduğumuz sektörün gelişimini yakından takip edebilmek, daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek için yerel, ulusal, sektörel önemli platformlara aktif
katılım sağlarız. Hızlı tüketim sektörünün globalleşen önemli bir oyuncusu olarak, bu platform ve derneklerin bazılarında, karar alıcı roller üstlenerek sektörel
sorumluluğumuzu yerine getiririz.
2018 sonu itibariyle kurumsal üyeliklerimiz bulunan platform ve dernekler aşağıdaki gibidir:

Kozmetik ve
Temizlik Ürünleri
Sanayicileri
Derneği

Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu

Reklamverenler
Derneği

Türkiye
Kojenerasyon
Derneği

Ar-Ge Merkezleri
İletişim ve İşbirliği
Platformu

Nanoteknoloji
Kümelenmesi

Tıbbi Cihaz
Üreticileri ve
Tedarikçileri
Derneği
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Reklam
Özdenetim
Kurulu

Türkiye
İhracatçılar
Meclisi

İstanbul
Sanayi Odası

Kocaeli
Sanayi Odası
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hayat.com.tr

Hayat Kimya San. A.Ş.
Mahir İz Caddesi No: 25
Altunizade-Üsküdar-İstanbul
hayat@hayat.com.tr
/hayatkimya
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