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DESTEK BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER

Eyüp Sabri Tuncer en değerli paydaşlarından biri olan 
çalışanları ile birlikte sonsuz müşteri memnuniye-
tini sağlamayı; kültürel değerler ve ulusla-
rarası kalite ve standartlar çerçevesinde 
üretim yaparak Türk kozmetiğinin 
dünyadaki güvenilir ve seçkin bir 
elçisi olmayı amaçlar.

91 yıllık geçmişi ve bununla 
beraber gelen güvenilirliği, 
sadakati, devamlılığı ve 
saygınlığı olan 
bir dünya markası 
olarak sürdürmeyi 
hedefler.

UN Global Compact Report

2013 Yılı 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gelişimi Raporu 
3. İlerleme Bildirimi 

Y.K. Başkan Vekili Mesajı 
Eyüp Sabri Tuncer olarak giderek artan rekabet ortamının  ve yeni 
dünya düzeninin getirdiği zorlukların  bilinciyle iş ahlakı, birey, 
toplum ve çevreye verdiğimiz değeri tüm ürün ve hizmetlerimize 
yansıtarak müşterilerimizle buluşturuyoruz.

EST’de Sosyal Sorumluluk 
1923 yılından beri topluma karşı sorumluluğunu yürüttüğü  
faaliyetleri ile sergileyen Eyüp Sabri Tuncer eğitim, kültür- sanat, 
spor gibi farklı alanlarda projeleri desteklemekte ve geliştirmektedir.

Çevre Politikası 
Çevreye duyarlı teknolojik yatırımlarla ve yeni nesil standartlara 
uygun üretim anlayışı ile çevrenin korunmasına yönelik toplumsal 
çabalara firmamız tarafından destek vermektedir. 

EST’de İnsan Hakları’na Saygı 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin  de savunucuları arasında yer 
alan Eyüp Sabri Tuncer, hem kurum içi hem de iş birliği içerisinde 
olduğu kurumlara ve müşterilerine yönelik yaklaşımlarında insan 
haklarını ön planda tutmaktadır.

Kısaca Eyüp Sabri Tuncer 
Türkiye’nin koku duayeni Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. 
olarak, Küresel İlkeler Sözleşmesi ile sürdürülebilir gelişime ve geleceğe 
imza attık.
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Günümüzde kurumların büyümeleri ve karlılıkları-

nı “sürdürülebilir”  hale getirmeleri için toplumsal 

sorumluluk ve hesap verilebilirlik noktasında son 

derece hassas yaklaşım sergilemeleri gerekmekte. 

İçinde bulunduğumuz çevre ve toplumun geleceği-

ni gözeterek onların da menfaatleri doğrultusunda 

iyileştirici, geliştirici aksiyon alan kurumlar toplum 

tarafından da farklı konumlandırılıyor. Çağımızın 

zorlu ekonomik koşullarına rağmen önemini ko-

ruyan sürdürülebilir iş politikaları, mali baskılar ve 

tüketici beklentileri, artan rekabet koşulları ile bü-

tünleşerek ve tüm pazarı etkisi altına alarak bizleri 

operasyonel verimliliğin önemini kavramaya yönel-

tiyor. Bu bağlamda ön plana çıkan “marka ve itibar” 

olgusu sürdürülebilir adımların da bir sonucu olarak 

kurumların hedef kitlelerince giderek önem kazanı-

yor.

Eyüp Sabri Tuncer olarak, 91 yılın birikimi ve so-

rumluluğu ile 01.02.2010 tarihinde Birleşmiş Mil-

letler Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atarak, her 

kıtadan binlerce şirketin yanı sıra, yüzlerce sivil top-

lum kuruluşunun da içinde bulunduğu dünyanın 

önde gelen gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimine 

katıldık. Bunun bir sonucu olarak “milletler arasın-

daki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin tüm in-

sanlık için ortak bir anlayışın yerleşmesini sağlaya-

cağı” bilincimizi ve “sürdürülebilir bir küresel pazar 

oluşturulmasında öncüler arasında yer alma” ama-

cımızı ön plana çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Küresel İlkeler Sözleşmesi bağlamında belirtilen kü-

resel taahhütlere bağlı kalma ve ölçüme dayalı ayak 

izlerini güncellemenin yanı sıra kurumumuzun te-

mel değerleri olan; insan haklarına ve doğaya saygı, 

iş ahlakı, kaliteli hizmet, doğruluk, hesap verebilirlik 

ve şeffaflık kavramlarını tüm iş süreçlerimizde esas 

alıyoruz. Bu nedenle sözleşmenin imzacılarından 

biri olarak, mevcut kurumsal değerlerimizi tüm dün-

ya tarafından kabul gören bir standart çerçevesinde 

paydaşlarımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. 

Sürdürülebilir adımların ve sonuç odaklı yaklaşım-

ların ancak işbirliği yoluyla ve toplumsal, kültürel 

değerler ile gerçekleşebileceğine inanan kurumumuz 

bu konudaki kararlılığını gerek kurumsal uygulama-

ları gerekse de paydaşlarına ve çevreye verdiği destek 

ile açık bir şekilde ortaya koymaya devam ediyor. 

Çevre konusunda doğanın bizlere sunduğu birbirin-

den değerli kaynakların korunması ve verimli bir şe-

kilde kullanılmasının ötesinde geri dönüşüm süreci 

ile doğadan aldığımızı yeniden doğaya kazandırma 

konusuna hassasiyetle yaklaşıyor, ulusal ve uluslar 

arası standartlar ile uyumlu bir şekilde ilerliyoruz. 

Kağıt tüketimini azaltmaya yönelik geliştirdiğimiz 

yazılımlar, elektrik tüketiminde kullandığımız ta-

sarruflu mekanizmalar, yakıt kullanımında getir-

diğimiz özel standartların yanı sıra ısı üretiminde 

kullandığımız son derece modern teknik alt yapı 

sayesinde doğa ile uyumlu bir kurum olmaya özen 

gösteriyoruz.

Eğitim konusunda belirlediğimiz özel ürün gelir-

lerinin tamamını eğitim kurumlarına bağışlayarak 

geleceğimizin büyüklerine salt kurumumuzun de-

ğil müşterilerimizin de destek sağlaması için köprü 

görevi üstleniyoruz. Ülkemizin eğitim koşullarının 

zorlu olduğu bölgelerde hijyenin de bir o kadar zor 

sağlandığı bilinci ile öğrencilerimize anti bakteriyel 

ürün, temizlik maddeleri ve benzeri ürün desteği 

sağlayarak sağlıklarını koruma altına alıyoruz. Bu-

nun yanı sıra her yıl birbirinden başarılı öğrencile-

rimize eğitim ve başarı bursu vererek başarılarını 

ödüllendiriyoruz. Eğitim konusunda kurum dışında 

gösterdiğimiz bu hassasiyeti kurum içerisinde de 

çalışanlarımızın mesleki eğitimlerine ve kişisel geli-

şimlerine destek olma yönünde sürdürüyoruz.

Toplumsal sorumluluk konusunda görme engelli 

vatandaşlarımızın verdikleri hayat mücadelesinde 

bir nebze olsun ışık olabilmek adına ürünlerimizin 

üstüne Braille alfabesi ekliyor ve engelsiz koku dene-

yimini paydaşlarımız için de bir örnek teşkil ederek 

sunuyoruz. Bununla birlikte sivil toplum örgütleri ve 

özel birimlere yaptığımız pek çok nakdi ve ayni bağış 

ile sağlık, kültür- sanat ve diğer alanlarda ülkemize 

katkı sağlamaya özen gösteriyoruz.

Eyüp Sabri Tuncer olarak giderek artan rekabet orta-

mının ve yenidünya düzeninin getirdiği zorlukların 

bilinciyle iş ahlakı, birey, toplum ve çevreye verdiği-

miz değeri tüm ürün ve hizmetlerimize yansıtarak 

müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sürdürülebilir de-

ğer ve karlılık hedeflerimize ulaşmak için tüm faali-

yetlerimizde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Söz-

leşmesi’nde yer alan insan hakları, iş gücü, çevre ve 

yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeyi kararlı-

lıkla destekliyor ve kurumsal vatandaşlık bilincimizi 

her geçen gün daha da geliştirerek ilerlemeye devam 

ediyoruz.

H. Engin TUNCER
Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik San. AŞ.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili’nin Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Marka ve itibar olgusu, 
sürdürülebilir adımların da 

bir sonucu olarak, kurumların 
hedef kitleleri nezdinde 
giderek önem kazanıyor.
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TARİHÇER APOR HAKKINDA

Hızla artan nüfusun dünyaya ve çevreye olan etkileri nedeniyle, son yıllarda sürdü-

rülebilirlik kavramı ön planda tutulmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Bu amaçla 

atılan toplumsal, ekonomik ve çevresel adımlar, iş dünyasını sürdürülebilirlik çö-

zümleriyle ortak bir paydada buluşturmayı hedeflemektedir. Eyüp Sabri Tuncer 

Kozmetik Sanayi A.Ş. olarak, 01 Şubat 2010 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi ile 

sürdürülebilir gelişime ve geleceğe imza attık. Sektörün ilk ve tek imzacısı olma 

özelliğini taşıyan firmamız, bu konuda farkındalık yaratıp verdiği taahhütleri ye-

rine getirerek, her sene yeni hedefler oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda hazırlanan Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan kurumların iyi-

leştirme ve performans değerlendirme sonuçlarını açıkladıkları Communication 

on Process, 2013 yılına ait ticari ve operasyonel faaliyetleri içermektedir. Ayrıca; 

2012 yılında yaptığımız çalışmalar, geçtiğimiz yıla göre kazandığımız ivme, bu yıl 

yürütülen çalışmalarımız ve gelecek yıl için planlanan projelerimizi kapsayıcı bir 

ilerleme raporu hazırlanmıştır. Bu yıl yazılan COP bildirimine 2013 yılı Çevre Bil-

dirim Raporu’nu da ekleyerek, sözleşme ve kurumumuz için önem taşıyan, detaylı 

ve doğru bilgileri aktarmayı hedefledik. 

Bu sebeple, 2013-2014 yılı rapor teslim tarihimiz, uzatılarak Şubat ayı sonunda 

Global Compact Türkiye ve Eyüp Sabri Tuncer web sitelerine eklenmiştir.

Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. tarafından özenle hazırlanan bu raporda, 

sözleşmenin temel prensipleri olan; şeffaflık, erişilebilirlik, doğruluk, bütünlük, 

sürekli iyileştirme ve güvenilirlik ilkeleri ön planda tutulmuştur.

Engin Tuncer (Sabahattin 
oğlu) 1964 yılında doğdu.
1994’ de devraldı.
1995 yılında Ankara Lala-
han’da 7000m2 alan üzerinde 
son derece modern, tamamen 
bilgisayar tabanlı üretim sağ-
layabilen, yüksek üretim kapasiteli bir fabrika kurdu.
2005 yılında ISO 9001: 2008 Kalite yönetim sistemi 
ve iyi üretim uygulamaları belgesini aldı.
2007’de Eyüp Sabri Tuncer himayesinde inovatif 
ürün konseptiyle Gizli Bahçe markasını kurdu.
2009’da yurt dışı satış ağını genişleterek Eyüp Sabri 
Tuncer himayesinde genç marka algısı ile Perfume 
Jewels markasını kurdu.

2009’da Eyüp Sabri Tuncer’in global bir marka olma-
sı adına doğal ve organik bir konsept ile EST 1923 
markasını kurdu.
2010’da üretim ve hizmet sürecindeki sürdürülebilir-
lik çalışmaları ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile 
2010 yılından beri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (Global Compact) imzacısı oldu.
2013 yılında ürün güvenliği ve güvenli üretim konu-
sunda GMP (Good Manufacturing Practices) belge-
sinin sahibi oldu.
2014 yılı itibarı ile 600’ü aşkın ürünüyle yaşamın her 
köşesine ferahlık ve tazelik yaymaya devam eden 
Eyüp Sabri Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
görevine devam etmektedir.

Hicri 1315 yılında doğdu.
1923’de Ankara’da “Eyüp Sabri 
Tuncer” adıyla şirketi kurdu.
1930’da kolonya üretimine baş-
ladı 
1930 sonlarında fiyat listeleri 
oluşturarak promosyonel çalış-
malara başladı. 
1939’da başlayan İkinci Dünya savaşı ile gelen yok-
luk dönemi, çok partili demokrasiye geçiş ve siyasi 

çalkantı sonucu oluşan ekonomi darboğaz ve krizler 
nedeni ile kolonya üretimine ara verildi.
1942 yılında yangın yaşandı, çevresinde oluşturdu-
ğu güven ve sigorta ile tekrar ayağa kalktı.
1947 ara verilen kolonya imalatı az miktarda yapıl-
maya başlandı.
1972 yılında Sabahattin Tuncer’e yönetimi devretti.
1981 yılında Eyüp Sabri Tuncer İstiklal Savaşı Gazisi 
olarak vefat etti.  Kabri, Ankara Karşıyaka Şehitli-
ği’nde 1 numaradadır.

Sabahattin Tuncer (Eyüp Sab-
ri oğlu) 1923 yılında doğdu.
1950’li yıllarda yurt dışında-
ki hammadde üreticilerine 
mektuplar yazarak kendi for-
mülünü geliştirmeye yönelik 
çalışmalara başladı.
1960’lı yıllarda yurtdışına giderek esans üretim sü-
reçleri hakkında bilgi edindi.
1967’de kendi limon kolonyası formülünü geliştire-
rek üretime geçti ve Türkiye de hammaddelerden 

kendi formüllerini geliştiren ilk kolonya markası 
haline geldi.
1970’de Ulus’ ta Işıklar Caddesi’nde bir bina üretim 
merkezi haline getirildi. Aynı yıl yerli esans üretimi 
için teşvik ve destekte bulundu. Yerli kokulu ürün-
lerden narenciye kabuk yağları, lavanta çiçeği, kekik 
vs. esanslarını üretti.
1972’de işi devraldı.
1980’li yıllarda farklı esanslar ile kolonya üretimini 
geliştirdi.
1994’de Engin Tuncer’e yönetimi devretti.

1. KUŞAK     Eyüp Sabri Tuncer 

2. KUŞAK     Sabahattin Tuncer 

3. KUŞAK     Engin Tuncer 
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DEĞERLERİMİZKISAC A EYÜP SABRİ  TUNCER

Başlangıçta gömlekçilik ve tuhafiye ürünleri satışı 

yapan Tuncer, mağazasındaki ürünler için kendi 

elleriyle çizerek hazırladığı kataloga promosyon 

amaçlı bedelsiz kolonya kuponu ekledi ve dönemin 

bu ilk pazarlama çalışmaları ile halkın kolonya tüke-

tim alışkanlığı kazanmasını sağladı. 

Zamanla görevi devralan ikinci kuşak yönetimi 

yurtdışındaki esans üreticilerine mektuplar yazarak 

esans üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu 

ve kendi limon kolonyası formülünü geliştirerek 

üretime geçti. 

Böylece Eyüp Sabri Tuncer Türkiye’de kendi formül-

lerini geliştiren ilk Türk kolonya markası haline gel-

di. Üçüncü kuşakla gelişimini devam ettiren marka, 

büyük bir yatırım ile Ankara’da 7000 m2’lik bir alan 

üzerine son derece modern, tamamen bilgisayar 

tabanlı üretim sağlayabilen, yüksek üretim kapasite-

li bir fabrika kurdu. 

Bugün, kolonya, parfüm, ev bakımı, kişisel bakım 

ve tekstil-spa ürünlerini kapsayan 600’ü aşkın farklı 

ürün, Eyüp Sabri Tuncer çatısındaki Gizli Bahçe, 

Perfume Jewels ve tamamen doğal ve sertifikalı or-

ganik ürün konseptinden oluşan EST 1923 markala-

rı ile satışa sunuluyor. 

Ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde hayvanlar 

üzerinde test etmeden özel teknikler ile çalışma-

larını devam ettiren marka doğaya saygılı 

üretime 

önem veriyor. Bununla birlikte ürünün tüm 

üretim aşamalarında ve uygulamalarında 

yüksek kalite seviyesinin korunmasına yö-

nelik gösterdiği hassasiyet ile ürün güvenliği 

ve güvenli üretim konusunda GMP (Good 

Manufacturing Practices) belgesinin yanı sıra 

Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından 

kendi kategorisinde en çok beğenilen ve ter-

cih edilen marka belgesinin de sahibi. Eyüp 

Sabri Tuncer, üretim ve hizmet sürecindeki 

sürdürülebilirlik çalışmaları ve toplumsal so-

rumluluk anlayışı ile 2010 yılından beri Bir-

leşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 

(UN Global Compact) imzacıları arasında 

yer alıyor. Toplumsal sorumluluk bilinci ile 

geliştirdiği pek çok proje ile 91 yıldır güven 

inşa eden Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye’nin 

koku duayeni olma görevini devam ettirmek-

te ve dünya çapında mağazalaşmaya yönelik 

adımlar atarak dünya markası olma yolunda 

ilerlemektedir. 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız : 
www.eyupsabrituncer.com

1923 yılında Ankara’da küçük bir üretim atölyesi 
olarak kurulan markanın yolculuğu “kurucusu 
Eyüp Sabri Tuncer’in müşterilerine her zaman için 
danışabileceği bir kimse bulabileceği imajını oluşturma 
adına” markaya kendi ismini vermesi ile başladı. 

İkinci kuşak ile birlikte 
Eyüp Sabri Tuncer Türkiye’de 

kendi formüllerini geliştiren ilk 
Türk kolonya markası haline geldi. 

Eyüp Sabri Tuncer, ürün güvenliği 
ve güvenli üretim konusunda 
GMP (Good Manufacturing 
Practices) belgesine sahiptir.

Eyüp Sabri Tuncer markalı, 1950’li yıllara ait şişeler ve etiket 
tasarımları (üstte)

Engin Tuncer (sol basta) ve Sebahattin Tuncer (ortada), 
markaya verilen tüketici ödülünü alıyor. (sağ sayfa)

Markanın doğduğu şeihr olan eski Ankara. (sağ sayfa)



Başarıyı 
garantileyen 
bilinçli yatırımlar, 
duyarlı
çalışanlarımız 
sayesinde 
devamlılık 
göstermektedir.

TOPLAM KALİTE 
SÜREÇLERİMİZ
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ÜRÜN GAMI VE MARK AL AR

Eyüp Sabri Tuncer 

Hayatı tazeleyen kolonyalar

Kolonyayı, inovatif bir ürün haline getirerek bir dünya mar-

kası yaratmayı amaçlayan Eyüp Sabri Tuncer, yatırımlarla sü-

rekli yenilenen gelişmiş üretim tesisinde geleneksel kolonya 

üretimini sürdürüyor. Çeşme Limonu, Bodrum Mandalinası, 

Diyarbakır Karpuz Çiçeği, Küba Tütünü gibi pek çok yöresel 

üründen elde ettiği değerli notları kolonya ile bütünleştirerek 

vizyoner bir yaklaşımını sergilemeye devam ediyor.

Ürün gamını her geçen gün genişleten markanın en gözde 

ürünlerinden, %100 doğal zeytinyağı ve saf bitki özlerinden 

üretilmiş olan Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, göz alıcı, kusur-

suz bir güzellik için el ve yüz temizliğinde paraben içermeyen 

formülü ile güvenle kullanılırken; Doğal Zeytinyağlı El ve 

Vücut Losyonu doğaya saygılı özel formülü ve parabensiz 

içeriği sayesinde her cilt tipine uyum sağlıyor. Doğal yön-

temler ile elde edilen olağanüstü tazelikteki gül özleri içeren 

Gülsuyu ise  yapay boya kullanmadan tamamen doğal üretim 

süreçleri ile elde edilerek bu özelliği sayesinde tüm tatlıların 

lezzetini artırmak için de gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

EST 1923, Eyüp Sabri Tuncer’in “natural creativity” 

konsepti çerçevesinde sunduğu bir markadır. Bir dün-

ya markası olma hedefiyle yola çıkan EST 1923, Eyüp 

Sabri Tuncer’in 1923’den beri edindiği tecrübe, güven 

ve birikiminden güç alır. Her geçen gün yenilenen 

ileri üretim teknolojisi ve donanımlı uzman kadro-

suyla geliştirilmiş doğal içerikli ürünler sunan EST 

1923, ürünlerinin doğallığı ve sağlığı ön planda tutan 

geliştirme süreçlerinin yanı sıra üretim ve paketleme 

kalitesiyle de fark yaratır.  

Eau de Cologne, Losyon, sıvı sabun ve Bambu Çu-

buklu Ortam Parfümlerinden oluşan kişisel bakım 

ve ev bakım ürünlerinin yanı sıra havlu, kese, paspas, 

bornoz, peştamal, bone, terlik gibi doğal banyo tekstili 

ürünleri de EST 1923 markası ile satışa sunulmakta-

dır. 2013 yılı itibarı ile oluşturulan rengarenk ve farklı 

esanslar içeren ithal Bath Blaster, Bath Creamer, Bath 

Mallow, Bath Brulee, Body Wash, Shampoo Bar, Mas-

sage Bar ve Soap Paint ürün gruplarını içeren spa kon-

septi de bu marka çatısında büyük beğeni toplamıştır.

Eyüp Sabri Tuncer, 2008 yılında ev bakım kategorisinin yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve doğal ve organik banyo 
ürünleri ile birlikte tekstil ve spa ürünlerini satışa sunmuştur. Gerek kişisel bakım ürünleri gerekse ev bakım 
ürünleri kategorisindeki ürünler AB ülkelerinden Amerika’ya, Kıbrıs’tan Avustralya, Dubai, Irak, Ürdün, Kana-
da’ya kadar pek çok ülkeye ihraç edilmektedir. Eyüp Sabri Tuncer, 2007-2010 yılları arasında oluşturduğu ihraç 
ve ihracat kayıtlı satış rakamını 2013 yılında % 67 oranında artırmayı başarmıştır. EST 1923 

Doğal ve Organik Ürün Konsepti
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ÜRÜN GAMI VE MARK AL AR

Uluslararası pazarları hedeflemesi itibariyle marka 

tescili Paris’te yapılan Perfume Jewels, ülkemizi 

yurtdışında temsil etmek üzere tasarlanan bir mar-

kadır. Dubai için özel üretilen ve tasarlanan ulus-

lararası kimliğine uygun olarak Perfume Jewels, 

kullanıcılarla ilk kez Dubai’de buluştur. Bu vizyon-

dan hareketle dünya markası olma yolunda emin 

adımlarla ilerlemektedir. Karşılaşılan ilgi sonucu 

Perfume Jewels markası Dubai’den sonra internet 

üzerinden Türkiye pazarında da satışa sunulmuş-

tur. 20 kadın 5 erkek koku çeşidi ile birbirinden 

özel kokuları içeren ve Body Lotion, Cleansing 

Gel, Body Splash, Eau de Parfum’den oluşan kişisel 

bakım setleri çok kısa sürede çok geniş bir kitleye 

ulaşmıştır.

2007 yılında inovatif ürün konsepti ile üretim 

hedefleri belirleyen Gizli Bahçe, ilk olarak 

birbirinden özel koku çeşitleri ile oda spreyi 

ürün grubunu müşterileriyle buluşturdu. 2011 

yılında gerçekleştirdiği 500 bin TL’lik AR- Ge 

yatırımı ile formülü geliştirilerek “Yeni Nesil 

Hava Şartlandırıcı” adı altında hedef kitlesi ile 

pazarda rastlanmayan çok daha özel bir ürün 

grubunu sunmuş oldu.  T.C. Sağlık Bakanlığı’n-

ca onaylı ‘Biyosidal Ürün Sertifikası’na sahip 

şartlandırıcı özellikli ilk ürün olan bu ürün, 

insanların bulunduğu ortamlarda, yaşam alan-

larında veya çevrelerinde bulunan bakterilerle 

mücadele amacıyla kullanılan biyosidal madde 

içermektedir. Özenle geliştirilen çok amaçlı for-

mülü ile hem hastalık oluşumuna neden olan 

bakterileri ve mikroorganizmaları etkisiz hale 

getirir, hem de kötü koku moleküllerini yok 

ederek güzel kokulu bir ferahlık sunmaktadır. 

2012 yılı itibarı ile yaşanan tüm mekanlarda, 

havayı aromatize etmek adına Çubuklu Ortam 

Kokulandırıcı serisi satışa sunularak markanın 

ürün hacmi genişletilmiştir.

PERFUME JEWELS 
Paris’li Bir Marka

GİZLİ BAHÇE 
‘Biyosidal Ürün Sertifikası’na sahip ilk ve tek ürün grubu
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Kurumsal sosyal sorumluluk politikamız ve sürdürülebilirlik temelinde; 

çevresel, sosyal, yönetime dayalı iş modelleri ve iş süreçlerini bütünleyi-

ci bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sonuç odaklı sürdürülebilir adımların top-

lumsal, kültürel değerlerin muhafazası ve paydaşlar ile işbirliği yoluyla 

gerçekleşebileceğine inanarak, belirlediğimiz temel politikalara uyum 

çerçevesinde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. 

Müşterilerini her dönemde önemseyen bir kurum olarak geliştirdiği-

miz her projede ve işbirliğinde temel politikamız, onlara da bir katkı 

sağlamak. Bu yaklaşımımız toplumsal duyarlılık anlamında kendilerine 

“sorumlu birey” algısı olarak geri dönüyor iken uzun vadede kurumu-

muz için imaj ve itibar desteği sağlıyor. Beraberinde rekabet gücünü de 

olumlu etkileyen bu tutum ile müşterilerimizin memnuniyetini önem-

sediğimizi hatırlatarak markamız ile tüketicilerimiz arasındaki uzun 

yıllara dayanan sağlam bağı daha da güçlendirdiğimize inanıyoruz.

Sektörel Bakış
Firmamız, kozmetik ürünler sektöründe bir asra yaklaşan varlığını, 

yüksek ürün kalitesi ve devlet - toplum saygısını koruyarak sağlamakta-

dır. Sahip olduğu bu bilinç ile yürürlükteki mevzuata uyulması, karşılıklı 

yararların, iç ve dış müşteri istek/memnuniyetinin gözetilmesi, tüm 

şartları iyileştiren politikaların sunulması, çalışanların çağdaş kalite yö-

netimleri konusundaki eğitimleri, katılımcı yönetim anlayışının korun-

ması, istatistikî değerlere ve araştırmaya önem verilmesi ve her konuda 

objektif yaklaşımın sağlanılması unsurlarına önem vermiştir.  

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana Türk koku 

tarihinin ana kahramanlarından olan Eyüp Sabri Tuncer, limon kolon-

yasının yanı sıra farklı esanslı kolonyalar üreten bu kategori dışında 

kişisel bakım, ev bakım, tekstil ve spa ürünleri kategorilerini kapsayan 

600’ü aşkın farklı ürünü ile ferahlık, tazelik ve mutluluk vermeye devam 

etmektedir. Bununla birlikte kurumumuz, güven temelli köklü yapısı ve 

pek çok ürün için öncü tutumu sayesinde sektöründe “duayen” olarak 

tanınmaktadır. 

Etik İş Politikası
Kurumsal etik iş anlayışımız ile geçmişten günümüze gelen özel kurum-

lar arasında önemli bir yer almaktayız. Dürüstlük, bütünlük, şeffaflık 

ve saygı kurumumuz faaliyetlerinde esastır. Bu bağlamda rüşvet karşıtı 

tutumu, paydaşlarına olan ödemelerindeki yasal unsurlara uyumu ile 

örnek teşkil etmektedir. Tüketicilerine olan yaklaşımında da hassasiyet 

göstermekte ve etik hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  

İnsani Değer Politikası
Eyüp Sabri Tuncer, tüm çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak ve 

mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmak adına adil ve şeffaf bir yapıda 

varlığını sürdürmektedir. Çalışanları arasında ayrım gözetmeyen ve özel 

kariyer gelişim planı ile bireysel ve toplumsal gelişimde öncü olmakta-

dır. Kapalı yönetim anlayışından sıyrılarak katılımcı bir sistemi kabul 

eden firmamız, insani değer anlayışını salt kurum içi hedef kitlesi ile 

sınırlandırmadan müşteri memnuniyeti prensiplerini oluşturmuş ve de-

ğişimlere uyum sağlamak amacı ile çalışmalarında sık sık güncellemeler 

yapmayı devam ettirmektedir.

Çevre Politikası
Çevre yükünü azaltmak adına kullanılan kaynakları korumak ve ku-

rumsal sorumluluk bilincini en verimli şekilde ilerletmektedir. Kuru-

mumuz gerek çalışanların gerekse içinde bulunduğu sosyal çevrenin 

güvenliğini gözeten anlayışı ile özel standartlara sahiptir.

Veri koruma- Gizlilik Politikası
Firmamız,  e- ticaret sitesi kullanıcıları ve özel uygulama katılımcıları 

ile yaptığı bilgi alışverişinin gizlilik ve güvenliğine önem vermekte, üst 

düzey önlemler almaktadır. Dünyanın en büyük dijital sertifika sağlayıcı 

firmaları ile iş birliğine giden kurumumuz SSL (Secure Sockets Layer) 

şifreleme teknolojisiyle hizmet sağlamaktadır. Kişisel bilgiler ve kredi 

kartı bilgileri için sunulan SSL teknolojisi ile güvenli hizmet esastır ve 

tüm yetki uluslararası güvence altındadır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
TEMELİNDE POLİTİKALARIMIZ

Müşterilerimize 
sagladığımız 

toplumsal duyarlılık, 
kendilerine “sorumlu 

birey” algısı olarak 
geri dönüyor 

iken uzun vadede 
kurumumuz için 

imaj ve itibar desteği 
sağlıyor.

Dürüstlük, saygı ve 
şeffaflık esaslarında 

kurulmuş şirketimiz, 
çalışanları arasında 

ayrım gözetmemekte 
ve özel kariyer 

gelişim planı ile 
bireysel ve toplumsal 

gelişimde öncü 
olmaktadır. 

Istanbul’daki genel mer-
kez ofisinde, Eyüp Sabri 

Tuncer personeli
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ANKET SONUÇLARI

Sonsuz Müşteri Memnuniyeti Politikası
Eyüp Sabri Tuncer’in sonsuz müşteri memnuniyeti politikasının temeli-

ni “Müşteri Odaklılık” oluşturmaktadır. Bu yaklaşım sürekli iyileştirme-

ye dayalı yenilikçi bir vizyonun yanı sıra, müşteri talep ve beklentileri 

doğrultusunda tüm süreçlerin dikkatle gözden geçirildiği, sürekli iyileş-

tirme ve geliştirmeleriyle verimli bir iş sürecini beraberinde getirmek-

tedir. 

Kuruluş yılı olan 1923’ten bugüne kişi/kurum ayrımı yapmaksızın 

“müşteri daima haklıdır” anlayışını sürdürülürken, pek çok kurumda 

karşılaşılan yanıtsız bırakılan müşteri geri bildirimlerine en kısa süre-

de memnuniyet odaklı çözümler sunmaktadır. Müşteri soru ve bildi-

rimleri maksimum 15 dakika içerisinde şeffaf, hızlı, net ve kişi odaklı 

bir şekilde yanıtlanırken; müşteriler, geri bildirimde bulunmaya teşvik 

ediliyor. Kurumun, ürünlerin, hizmetlerin gelişim sürecini hızlandıran 

bu yaklaşım, değişen beklentileri ile ilgili ölçüm ve raporlama olanağı 

sağlayabildiği gibi yeni faaliyet planları için de zemin hazırlamaktadır.

Bu sayede firmamızca geliştirilen birçok ürün; çevre dostu ambalajları, 

kaliteli hammadde kullanımı ve güvenilir yapısıyla halka sunulmaktadır. 

Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesine katılan sertifikalı organik 

ürünleri ile de, müşteri sağlık ve memnuniyetini ön planda tutmaktadır.  

Yılda en az bir kez dağıtıcı bazında 43 sorudan mey-
dana gelen iç ve dış müşteri memnuniyeti anketi 
düzenlenmektedir. En son anket çalışması Kasım 
2013’te düzenlenmiştir. Distribütörlerin desteği ile 
doldurulan anket sonuçları geri bildirim formuna 
kaydedilmekte ve gerekli görülen durumlarda dü-
zeltici/önleyici faaliyet düzenlenmektedir. Ayrıca 
haftada 7 gün 24 saat hizmet veren bir Çağrı Mer-
kezi üzerinden de talep ve görüşler alınmakta alınan 
her bir görüş kesinlikle çözüme ulaştırılarak ilgili-
lere iletilmektedir. Çağrı Merkezi tarafından alınan 
şikâyetler elektronik posta olarak firma yetkililerine 
iletilmektedir. 

Eyüp Sabri Tuncer 
online alışveriş sitesi  

shop.eyupsabrituncer.com 
üzerinden yapılan 

müşteri memnuniyet 
anket sonuçları

   Şirketim tüketicilerin memnuniyetine önem verir.

Sitemizi arkadaşlarınıza önerir misiniz?

Müşteri soru ve bil-
dirimleri maksimum 
15 dakika içerisinde 
şeffaf, hızlı, net ve 

kişi odaklı bir şekilde 
yanıtlanırken; müşte-
riler, geri bildirimde 
bulunmaya teşvik 

ediliyor.

TEMEL POLİTİKALAR

Ürünlerimizden memnun musunuz?

Genelinden
memnunum

Evet, öneririm. Hayır, önermem

Hepsinden 
çok memnunum.

Memnun 
değilim

20

20

30

10

40

40

50

60

60

80

70

100

% 36

% 64

% 100

% 0 % 0

% 0

0

0

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Çekimser
60

80

40

20

100

120
% 100

% 0% 0 % 0
0

Hiç
katılmıyorum
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Ç ALIŞAN MEMNUNİYE Tİ

Toplumsal yaşamın temel unsuru 

olan “insan”, haklarının gözetildiği 

ve destek verildiği ölçüde toplumsal 

yaşamın aktif bir bireyi olarak yaşa-

mını sürdürmektedir.  İnsan hakları-

na saygı gösteren şirketler, kendi etki 

alanları çerçevesinde kendi kurumsal 

kimliklerinin bir parçası olarak in-

sana saygı sürecini sürdürmektedir. 

Özellikle son dönemde çalışanların 

da dahil olduğu bu tür girişimler mo-

tivasyon sağlayabildiği gibi kurumsal 

sadakati de pekiştirmektedir. Zaman-

la kelebek etkisi ile şirket çalışanları-

nın yanı sıra tüm paydaşları etkileyen 

bu proaktif yaklaşımlar toplumsal so-

rumluluk bilincini taşıyan kurumları 

bir adım öne çıkartarak rekabet gücü-

nü artırmaktadır. Giderek bilinçlenen 

tüketiciler, kendi değerleriyle özdeşle-

şen kurumları daha samimi bulmakta 

ve toplumsal sorumluluğunun farkın-

da olan kurumların iş süreçlerine de 

saygı duyarak daha çok tercih etmek-

tedir. Bu sonuç bilinçli kurumların 

ivme kazanarak daha hızlı büyüme 

başarısının da bir getirisi olmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ni imzalayarak 2010 yılın-

dan beri İnsan Hakları Evrensel Bil-

dirgesi’nin de savunucuları arasında 

yer alan Eyüp Sabri Tuncer, hem ku-

rum içi hem de iş birliği içerisinde ol-

duğu kurumlara ve müşterilerine yö-

nelik yaklaşımlarında insan haklarını 

ön planda tutmaktadır. İnsan hakları 

suçlarına ortak olmamak adına tüm 

tedbirleri alarak son derece hassas bir 

yaklaşım sergileyen marka paydaş-

larını da bu süreçte insan haklarını 

korumaları, desteklemeleri yönünde 

harekete geçirmekte ve geliştirdiği 

özel projeler ile çalışmalarını somut-

laştırmaktadır.

Çalışan tercihlerinde nitelikli ve ye-

tenekli personel tercihini önemsedi-

ğimiz kadar çalışan sayısının ve ücret 

yönetiminin yasal çerçevede ve kayıt 

altında olması konusunda son derece 

hassas yaklaşmaktayız. Kurumumuz, 

çocuk işçi, kayıt dışı çalışma ve öde-

me konusunda son derece katı bir 

tutum sergileyerek çalışanlarına ve iş 

birliği içerisinde olduğu kurumlara 

örnek teşkil etmektedir. 

Çalışanlar arasında rekabetçi ücret 

çizgisinin korunmasına özen gösteren 

kurumumuz hiçbir çalışanını asgari 

ücret seviyesinin altında çalıştırma-

maktadır. Bununla birlikte çalışanlar 

arasında herhangi bir ayrım gözetil-

meden tüm fırsatlardan eşit bir şekil-

de faydalanması sağlanmaktadır. 

%100 çalışan memnuniyeti

Şirket çalışanlarına gerçekten değer verir

Aldığımız eğitimler işimizi kolaylaştırır 
ve başarımıza katkıda bulunur

Şirkette adil bir ücret uygulanmaktadır
Şirketten aldığım maaş ve sosyal yardımların 
resmi ve kanunlara uygun olarak tam gösterildiğini, 
bununla birlikte yıllık toplam kazanımlarımın 
şirkete brüt maaliyetini biliyorum

Şirkette, üst yönetim tarafından yaratıcılık ve 
yenilikler teşvik edilir, desteklenir.

Şirket işi yapılan çalışan 
anketlerinde %100 

memnuniyet sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Hiçbir çalışan tarafından 
şikayet alınmamıştır. 

Zamanla kelebek 
etkisi ile şirket 

çalışanlarının yanı 
sıra tüm paydaşları 

etkileyen bu 
proaktif yaklaşımlar 

toplumsal 
sorumluluk bilincini 
taşıyan kurumları bir 
adım öne çıkartarak 

rekabet gücünü 
artırmaktadır. 

İlke 1  

İlke 2

İş dünyası ilan edilmiş 
insan haklarını 
desteklemeli ve bu 
haklara saygı duymalıdır.

İş dünyası, insan hakları 
ihlallerinin suç ortağı 
olmamalıdır.

Uygulama

EST’DE 
İNSAN HAKLARINA SAYGI

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Çekimser
40

20

60

80

100
% 88

% 12 % 0 % 0

0

Hiç
katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Çekimser
30

40

20

10

50

60

70

80
% 69

% 31

% 0 % 0

0

Hiç
katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Çekimser
30

40

20

10

50

60

70

80

% 58

% 42

% 0 % 0

0

Hiç
katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Çekimser
60

80

40

20

100

120 % 100

% 0% 0 % 0

0
Hiç
katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Çekimser
40

20

60

80

100

% 77

% 23
% 0 % 0

0

Hiç
katılmıyorum
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İş süreçlerinde Küresel İlkeler Sözleşmesi 
prensiplerine tek taraflı bir uyumun yeterli 
olmayacağı bilinci ile kurumumuz tedarikçi 
seçiminde son derece hassas yaklaşmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel bildirgesi göz 

önünde bulundurulduğunda; sekiz 

ana madde ön plana çıkmaktadır. 

Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Eşitlik İnsanlar, haklar bakımından 

özgür ve eşit doğar ve yaşarlar anlayışı 

ile çalışan tercihlerinde bayan- erkek 

ayrımı güdülmeksizin mesleki yeter-

lilik ve kurumsal temsiliyet yetisi göz 

önünde bulundurulmaktadır.

Şeffaflık Çalışanların fikirlerini öz-

gürce dile getirebilmeleri adına yö-

netim ile çalışanlar arasında şeffaf 

bir yapı oluşturulmakta ve periyodik 

olarak düzenlenen bilgi formlarına 

çalışanların görüşlerini aktarmaları 

sağlanmaktadır. Görüşlerini paylaşan 

çalışanların talepleri değerlendirile-

rek, karşılamaya özen gösterilmekte-

dir. Bu nedenle mutlu çalışan profili 

ile kurumsal bağlılık gelişmekte, ve-

rimlilik arttırılmaktadır. 

Sorumluluk Çalışanlar kadar ça-

lışma hayatından ayrılanların ya da 

çalışamayanların da sorumluluğunu 

taşıyan kurumumuz özellikle ev ha-

nımlarının çalışma hayatına kazanıl-

masına yönelik bir proje geliştirmiş 

ve kurumsal iş süreçlerinde evden yü-

rütülebilecek iş listesi oluşturmuştur. 

“Müşteri Hizmetleri”, Tüketici Danış-

ma Hattı”, “Canlı İletişim” ve “Tüke-

tici Köşesi” başlıca sorumlu görev bi-

rimleri arasında bulunmaktadır.

Kuruluş aşamasından bu güne son-

suz müşteri memnuniyetinin esas 

alındığı iletişim süreçlerimizde müş-

terilerimize; hızlı, doğru, güncel ve 

ayrıntılı bilginin en hızlı şekilde ak-

tarılması son derece önem taşımak-

tadır. Bu önemli süreçte ev hanımla-

rımızdan destek alınmakta ve iletişim 

yönlerini kuvvetlendirmeye yönelik 

adımlar atılmaktadır. Çalışma süre-

cinde bu özel çalışan grubuna verilen 

eğitimlerde bireysel gelişim ve toplum-

sal fayda ön planda tutulmaktadır. “Et-

kili Konuşma ve Hitabet Teknikleri”, “ 

Yazılı iletişim Süreçlerinde İkna Tek-

nikleri”, “Stresle Mücadele” gibi günlük 

hayata da olumlu etkileri olabilecek, 

proje kapsamında bulunan temel eği-

timlerden bazılarıdır. Bunun haricinde 

de çalışanlarımız kendi talepleri ve yö-

netimin ön gördüğü eğitimleri yıl içe-

risinde almaktadırlar.

Yansıma   İş süreçlerinde Küresel 

İlkeler Sözleşmesi prensiplerine tek 

taraflı bir uyumun yeterli olmayacağı 

bilinci ile kurumumuz tedarikçi seçi-

minde son derece hassas yaklaşmakta. 

Bu sebeple tedarikçilerin imzacı ol-

masalar bile küresel ilkeler sözleşmesi 

standartlarına uyumu kontrol edil-

mektedir. Bu bağlamda ilk aşamada 

aşağıdaki check- list ile temel kontrol 

sağlamakta, ardından yerinde gözlem 

ve resmi kayıtlarını incelemeleri ile 

küresel ilkeler sözleşmesi ile uyumlu-

luğunu ve standartlara uyumluluk ko-

nusunda kurumumuzun bir yansıması 

olup olmadığını saptamaktadır.

Eyüp Sabri Tuncer,  özellikle ev hanımlarının çalışma hayatına 
kazanılmasına yönelik bir proje geliştirmiştir. Bu önemli süreçte 

ev hanımlarımızdan destek alınmakta ve iletişim yönlerini 
kuvvetlendirmeye yönelik adımlar atılmaktadır.

Ankara’daki fabrikamızın çeşitli departmanları (üstte ve sol sayfada) 
ile merkez dfiste bir değerlendirme toplantısı

EST ’DE İNSAN HAKL ARINA SAYGI

ÇALIŞAN TERCİHİNDE VE ÇALIŞMA 
SÜREÇLERİNDEKİ TEMEL KRİTERLER
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2013 Dönemi Hedefleri 2014 Dönemi Hedefleri

Oluşturulan kriterleri iş birliği 
içerisinde olduğumuz kişi veya 
kurumlar ile paylaşmak

Uygun iş ihtiyacına göre ev 
hanımlarına yönelik projeler 
üretmek.

İnsan hakları bağlamında 
yürütülen sürdürülebilirlik 
çalışmalarının artmasını 
sağlamak.

Küresel standartlar gözden 
geçirilerek çalışanlar, tedarikçiler 
ve sivil toplum kuruluşlarını 
kapsayıcı stratejiler belirlendi, 
kriter listesi oluşturuldu.

İnsan hakları konusunda 
çalışanların bilinçlendirildi

Bilinçlendirme sürecinde özel 
envanterler oluşturuldu

Geliştirilen projeler ile 
sürdürülebilirlik çalışmaları insan 
hakları bağlamında bir önceki 
yıla oranla büyüme kat etti

Farkındalık İnsan hakları evrensel 

bildirgesinin temel maddelerine dik-

kat çekmek adına yapılan girişimler 

kurum içi bilgilendirme mailleri ve 

özel mailing çalışmaları ile duyurul-

maktadır. Çalışma alanlarına asılan 

bilgilendirme envanterleri ile de ça-

lışanların belirli aralıklar ile değerleri 

anımsaması sağlanmaktadır.  

Katılımcılık Çalışanlar kurumun en 

değerli üyeleridir ve onların başarı-

sı için her türlü tedbir alınmaktadır. 

Kurumumuz sürdürülebilirlik anlayı-

şını daim kılmak adına çalışanlarımı-

zın desteğiyle organize edilen “strateji 

toplantıları” ile sürdürülebilirlik stra-

tejileri oluşturmaktadır. 

Strateji toplantıları, izlenecek yolun 

belirlenmesi adına belirli aralıklarla 

her bir birimin yöneticisinin katılımı-

nın yanı sıra katılmak isteyen çalışan-

ların bir araya gelmesi ile gerçekleş-

tirilmektedir. Bu bağlamda toplantı 

moderatörü şeffaflık ve tarafsızlık or-

tamı oluşturmak adına dışarıdan bir 

iletişim şirketi tarafından tayin edil-

mekte ve herkesin görüşlerini açıkça 

belirtebileceği bir ortam sunmakta-

dır. Katılımcıların belirttiği her görüş 

toplantı alanına asılan büyük ebatlı 

kağıtlara not alınmakta ve katılımcı-

lar arasında en çok beğenilen öneriler 

oylanarak işleme alınmaktadır.

Ölçülebilirlik Çalışanların katılı-

mı ile oluşturulan ve hayata geçirilen 

stratejilerin verimliliğini saptamak 

adına haftalık, aylık ve yıllık raporlar 

ile her adımın verimliliği ölçülmekte 

ve kat edilen ilerlemeler hesaplan-

maktadır. Yönetim kurulu, yönetim 

ve sürdürülebilir uygulamaların yön-

lendiricisidir. 

Güncellik  İnsan hakları temelli ya-

pılan çalışmalar, belirlenen standart-

lar, her yıl gözden geçirilerek etik, 

sosyal ve çevresel bağlamda güncel-

lenmektedir. Bu sayede iş takibi ve 

planlaması kolaylaştırılmaktadır.

Eyüp Sabri Tuncer

İNSAN HAKLARI TEMELLİ ADIM VE HEDEFLERTedarikçi Seçiminde 
Esas Alınan Sorular

Resmi ve kurumsal bir şirket mi?

Güvenilir ve itibar sahibi mi?

Etik iş anlayışına sahip mi?

Çocuk işçi çalıştırıyor mu?

İnsan haklarına saygılı mı?

Çevresel ve toplumsal sorumluluklarının farkında mı?

Mali açıdan bildirim ve sorumluluklarını 
vergi usul kanununa uygun olarak mı yürütüyor?

Kurumumuz 
sürdürülebilirlik 
anlayışını daim 
kılmak adına 

çalışanlarımızın 
desteğiyle organize 

edilen “strateji 
toplantıları” 

düzenlemektedir.

EST ’DE İNSAN HAKL ARINA SAYGI
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Eyüp Sabri Tuncer’in başarısının te-

melinde kuruluş aşamasında dahi gü-

dülen stratejik yönetim yaklaşımı ve 

toplumsal değer inşası yatmaktadır. 

İstanbul’da bulunan genel merkezden 

koordine edilen ürün geliştirme, üre-

tim, kurumsal iletişim, finans, muha-

sebe, insan kaynakları,  idari işler gibi 

birimler kanalı ile kısa orta ve uzun 

vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesine 

yönelik adımlar atılmaktadır. İnsan 

kaynağından alınan güç ve toplum-

dan, alınan güven sayesinde topluma 

değer katma,  karlılık ile birlikte sür-

dürülebilir büyüme hedeflerini pe-

kiştirmekte, bir dünya markası olma 

yönünde hızla ilerlemesine zemin ha-

zırlamaktadır.

Yetkin insan kaynağı istihdamına 

önem verilmektedir. Bu bağlamda 

çalışanlarına sunduğu imkanlar, iş 

arayanlar tarafından arzu edilen bir 

kurum olarak nitelendirilmesine ola-

nak tanımıştır. “Biz” bilinci ile çalışan 

her bir elemanımız özel olarak seçil-

mekte ve son teknoloji olanaklarının 

sunulduğu bir ortam sağlanmakta-

dır. Bu, çalışanların kurumsal aidiyet 

duygusunu pekiştirerek daha verimli 

bir iş sürecini beraberinde getirirken 

kurumun daha geniş bir müşteri po-

tansiyeline ulaşmasına da katkıda bu-

lunmaktadır. Kurum çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliğine de son derece 

önem vermekte, anlaşmalı bir İş Sağ-

lığı ve Güvenliği kurumundan destek 

alarak çalışanlarının eğitim ve dene-

tim süreçlerini organize etmektedir.

İşe alınma süreçleri insan kaynağı 

ihtiyacının belirlenmesinin ardından 

şirket içi mevcut aday havuz kontro-

lü, internet ve basın ilanı aracılığı ile 

aday araştırması yapılarak başlamak-

tadır. Başvurular, alım yapılacak olan 

pozisyonun karşılığında beklenen 

kıstaslara uygunluk kapsamında özel-

likle; yaş, eğitim, yabancı dil ve iş de-

neyimi noktalarında değerlendirilip, 

aranan özelliklere sahip adaylar için 

mülakat süreci başlatılmaktadır. Bu 

süreç boyunca ön eleme, test ve bi-

reysel görüşme aşamalarını başarıyla 

geçmeleri beklenmektedir. Aşama-

larından ardından aranan pozisyo-

na uygun olduğuna kanaat getirilen 

aday, iş teklifini kabul ettikten sonra 

kurum standartlarını içeren sözleş-

meyi imzalayarak çalışma sürecine 

başlamaktadır.

Kuruluşundan bu güne; çalışanına 

eşit değer veren, düzenli ve disiplin-

li bir çalışma ortamı sağlayan, en iyi 

imkânları sunan ve başarıyı ödüllen-

diren yetkin bir kurum olan Eyüp 

Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. 

bünyesinde yüzde 40’ı beyaz, yüzde 

60’ı mavi yaka olmak üzere toplam 54 

tam zamanlı çalışan bulunmaktadır. 

Tüm çalışanlarına uyum sürecinde 

kurumsal, sosyal, çevre gibi politi-

kaları hakkında bilgi paylaşımında 

bulunmaktadır. Kişilerin kariyer geli-

şimindeki ihtiyaçları doğrultusunda, 

özel eğitim hakkı tanınmaktadır. Bu-

nun yanı sıra genç nesle iş hayatı de-

neyimi yaşatmak ve bu konuda ken-

dilerini geliştirmek adına staj imkânı 

sağlamaktadır.

Kurumumuz zorla ya da gönülsüz işçi 

çalıştırılmasını kesinlikle onaylama-

makta ve  “Çocuk Hakları”na saygı 

göstermektedir. Bu bağlamda çocuk 

işçiliği desteklememekte ve çalıştır-

mamaktadır. Bu kriterler dışında ka-

lan herhangi bir başvuruya ya da çalı-

şana karşı yaş, cinsiyet, ırk, renk, din, 

ulusal köken, medeni durum ayrımı 

gözetmemektedir.

Kurum çalışanlarına her yıl memnu-

niyet anketi düzenlemekte ve görüş-

lerini almaktadır. Anket sonuçlarına 

göre çalışanların beklentilerini karşı-

lamaya yönelik tedbirler alınmakta ve 

mevcut durumu iyileştirme çalışma-

ları güdülmektedir. Çalışanlara uygu-

lanan memnuniyet anketi sonuçları 

her yıl TÜV Rheinland Uluslararası 

Standartlar Sertifikasyon Denetçileri 

tarafından denetlenerek kuruma ra-

por halinde teslim edilir. Denetim ba-

kımından talepte bulunan kurumlara 

açık olan bu rapor kurumun kendi fa-

aliyet alanında bir kalite yönetim sis-

temini yürürlüğe koyduğunu ve uy-

gulamakta olduğunu teyit eden ISO 

9001:2008 belgesinin devamlılığının 

da sağlayıcısıdır.

İlke 3  

İlke 4

İlke 5

İlke 6

İş dünyası çalışanların 
sendikalaşma ve toplu 
müzakere özgürlüğünü 
desteklemelidir.

Her türlü zorla ve 
zorunlu çalıştırmaya son 
verilmelidir.

Her türlü çocuk işçiliğe 
son verilmelidir.

İşe alma ve çalışma 
süreçlerinde ayrımcılığa 
son verilmelidir.

Uygulama

Çalışanlarda Aranan Yetkinlikler
İletişim

Kreatif düşünce gücü

İşbirlikçi yaklaşım

Verimlilik

Disiplinlilik

Girişimcilik

Çözüm odaklılık

Duyarlılık

Farklılıklara uyum ve farklılıkları yönetme becerisi

EST’DE ÇALIŞMA HAYATI

Ankara Ulus’taki mağazamız ( üstte )

Genel Merkez ofislerimiz,  Istanbul 
Yeşilköy’deki EGS bloklarındadır ( altta )
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İnsan Hakları Evrensel bildirgesi göz 

önünde bulundurularak belirlenen ve 

çalışan tercihi- çalışma süreci temel 

kriterleri arasında yer alan “farkında-

lık“ ve “katılımcılık” anlayışı ile her 

bir çalışan kurumsal sosyal sorum-

luluk sürecinin sürdürülebilirliğine 

destekte bulunmaktadır. Bu bağlam-

da düzenlenen toplantılar ile şeffaf ve 

tarafsız bir ortamda katılımcı destekli 

bir strateji belirleme ortamı oluşturu-

lur. Katılımcıların belirttiği her görüş 

dikkate alınarak katılımcıların oyla-

masına sunulur. Firmayı geliştirecek 

ve katkı sağlayacak en verimli görüş 

faaliyete geçirilerek fikir sahibi ödül-

lendirilir. Bu sürecin devamlılığı ve 

görüş paylaşımının teşviki için önem-

li etki sağlamaktadır.

Her departman için belirlenmiş olan 
performans göstergeleri ve proses 

performans izleme tablosu vasıtası ile 
iş verimliliği haftalık olarak kontrol 

edilmektedir.

2013 Dönemi Hedefleri 2014 Dönemi Hedefleri

Çalışanlar için sağlanan eğitim fırsatlarını 
saat/yıl bazında %15 oranında artırmak

Çalışanlar için oluşturulan kariyer 
planlarının devamlılığını sağlamak

Küresel standartlar gözden geçirilerek 
çalışanlar, tedarikçiler ve sivil toplum 
kuruluşlarını kapsayıcı stratejiler belirlendi, 
kriter listesi oluşturuldu.

Çalışanlara kendi branşlarında eğitimler 
verilmesi sağlandı. Verilen eğitim oranının 
bir önceki yıla göre %10’luk bir oranla 
arttığı saptandı.

Yeni Başlayan çalışanlar için kariyer planları 
oluşturuldu. Mevcut çalışanların kariyer 
planları dahilinde eğitim almalarının yanı 
sıra terfi, prim ve ikramiye sistemleri ile 
ödüllendirilmesi gerçekleştirildi. 

Geliştirilen projeler ile sürdürülebilirlik 
çalışmaları insan hakları bağlamında bir 
önceki yıla oranla %15 büyüme kat etti.

Eyüp Sabri Tuncer

İNSAN HAKLARI TEMELLİ ADIM VE HEDEFLER

Ç ALIŞMA STANDARTL ARI

Eyüp Sabri Tuncer, her bir bölüm için belirlenmiş olan performans göstergeleri ve süreç perfor-
mans izleme tablosu vasıtası ile iş verimliliğini haftalık olarak kontrol etmektedir. Hedeflerin 
gerçekleşme durumu aylık ve üç aylık bölüm faaliyet raporları ile üst yönetime ilerlemektedir. 
Şirket içerisindeki mevcut süreçler ayrılarak tespit edilmiş ve tanımlanmıştır. Proses sıralaması 
ve etkileşimi iş akış şeması ile ilerlemekte ve buna göre yönetilmektedir. İzlenen yollar düzenli 
olarak değerlendirilmektedir. 
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Değişen toplum yapısı ve hızla ar-

tan nüfus ile beraber bozulan doğal 

dengeyi yeniden inşa ederek yaşana-

bilir bir çevre oluşturma çabası, tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

önem kazanmıştır. Özellikle son yıl-

larda doğal dengede oluşan hissedilir 

bozulma toplumun her bir üyesinin 

yanı sıra kurumları da harekete ge-

çirmiş ve daha duyarlı hareket etme-

ye yöneltmiştir. Yaşamımızı idame 

ettirmede vazgeçilmez unsurlarımız 

olan toprak, hava, su, çevre ve doğal 

varlıkların korunması; bununla bir-

likte iklim değişikliğine yol açan teh-

ditlerin hafifletilmesi amacı ile daha 

bilinçli ve eğitimli bir toplumun sağ-

lanması sürdürülebilir ekosistem için 

gereklidir.

Faaliyetleri sırasında çevre bilincini 

şirket politikasının merkezine yerleş-

tiren Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sa-

nayi A.Ş. ulusal ve uluslar arası yasal 

düzenlemelere ve çevre standartlarına 

uymayı ilke edinir. Bu bağlamda Bir-

leşmiş Milletler Küresel İlkeler Söz-

leşmesinde olduğu gibi çevre prensip-

lerini göz önünde bulundurmaktadır. 

Endüstriyel gelişme sürecinde yaşa-

nabilecek menfi etkileri en aza indire-

rek; çevre duyarlılığını arttıracağını, 

gerekli tedbirlerin alınması için çaba 

göstereceğini, tedarikçi ve fason üre-

tim yaptırdığı firmaları denetleyece-

ğini beyan etmiştir. Bununla birlikte 

elektrik, yakıt ve su gibi kaynakların 

kullanımını azaltarak çevre kirliliği-

nin önüne geçip çevre standardının 

yükseltilmesini sağlayacağını, üretim 

veya depolama sırasında oluşan katı, 

sıvı veya gaz atıkları olabildiğince 

geri dönüşüme kazandıracağını, çev-

re duyarlılığının devamlılığını sürekli 

iyileştirmelerle sağlayacağını belirt-

mektedir. 

Çevreye duyarlı teknolojik yatırım-

larla ve yeni nesil standartlara uygun 

üretim anlayışı ile çevrenin korun-

masına yönelik toplumsal çabalara 

firmamız tarafından destek vermek-

tedir. Çok küçük bir adımın verim-

li sonuçları beraberinde getireceği 

öngörüsü ile tüketim konusundaki 

en ince noktalar araştırmaya tabi tu-

tulmuştur. Bu noktada saha çalışan-

larının kağıt tüketimini artırdıkları-

nı saptayan kurum çalışanlara tablet 

bilgisayarlar vererek toplam kağıt tü-

ketimini teknolojik destek ile %5 ora-

nında azaltmıştır. Aynı yaklaşım ku-

EST’DE ÇEVRE POLİTİKASI

rumsal kaynak yönetim sisteminin 

devamlılığı ile sergilemiş ve toplam 

kağıt tüketimini %7 oranında azalta-

rak olumlu bir etki sağlamıştır. 

Üretim süreçlerinde verimliliği ar-

tırmak adına temin edilen elektrikli 

trans-paletler ile ağır yüklerin düşük 

enerji tüketimi ile taşınması sağlan-

makta ve enerji rezerv sürecine katkı-

da bulunulmaktadır. 

İnsan sağlığı için üretimi yapılan her 

ürünün, üretimin tüm aşamalarında 

ve uygulamalarında yüksek kalite se-

viyesine sahip olması gereklidir. Son 

yıllarda önce tavsiye niteliği taşıyan, 

sonra ABD ve Avrupa Birliği (AB) 

üyeleri tarafından uygulanması zo-

runlu kılınan kararlara göre ürünlerin 

Good Manufacturing Product (GMP) 

koşulları altında üretilmesi gerekliliği 

ön plana çıkartılmıştır. Uluslar arası 

üretim süreçlerini de yakından takip 

eden firmamız bu noktada harekete 

geçerek Haziran 2013 itibarı ile GMP 

belgesinin sahibi olmuş bu sayede te-

miz ve güvenli üretim hedeflerini bel-

gelemiştir. Bu belge ile izlenen ilkeler, 

iş süreçlerinde bir standardizasyon ve 

süreklilik sağlarken yanı sıra Küresel 

İlkeler Sözleşmesi ilkelerini de des-

teklemektedir. 

GMP Kuralları ile 
İzlenen İlkeler

a- Üretimini yapacağın işlerin ay-
rıntılarına karar ver ( ürün tipleri, 
kontrolleri, onayları )

b- Yapacağın her şeyi yaz ( Standart 
uygulama yöntemleri ( Standart 
operating procedures=SOP’lar ), 
ekipmanlar, laboratuarlar vb )

c- Yazdığın her şeyi yap ( Eğitim, 
yeterlilik, proses kontrol )

d- Yaptıklarını Kanıtla ( kayıtlar, 
denetimler )

e- Hataları düzelt ve kaliteyi artır 
( işlemleri izle, soruştur ve sonuçla 
çıkart )

Çevre Dostu Ürünler

Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sana-

yi A.Ş üretim süreçlerinde doğadan 

aldığını tekrardan doğaya kazandır-

mayı son derece önemsemektedir.  

Her yeni üretim sürecinde kurumca 

belirlenen “yeşil kriterler” arasında

Uygulama
İlke 7

İlke 8

İlke 9

İşletmeler çevresel 
sorunlara karşı 
hayati yaklaşımları 
desteklemelidir.

İşletmeler çevresel 
sorunlara karşı teşvik 
eden girişimlerde 
bulunmalıdır.

İşletmeler çevre 
dostu teknolojilerin 
geliştirilmesini ve 
yaygınlaşmasını teşvik 
etmelidir.

Haziran 2013 
itibarı ile Good 
Manufacturing 
Practice (GMP) 
belgesinin sahibi 
olan Eyüp Sabri 
Tuncer, temiz ve 
güvenli üretim 

hedeflerini 
belgelemiştir.
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yer alan çevresel risk ve çevresel etki 

değerlendirmesi, 3R(azaltmak, ye-

niden kullanım, geri dönüşüm), bi-

linçli çalışan gibi hususlar gözden 

geçirilmekte. Bu sayede yeni ürünün 

doğayla maksimum olumlu etki ile 

buluşturulması ve sonrasında tekrar 

doğaya sunulması süreçleri organi-

ze edilmektedir. Bu noktada ambalaj 

atıklarıyla ilgili sorumluluğunu 2006 

yılından bu yana ÇEVKO kanalı ile 

yerine getirmektedir. Kurum, söz ko-

nusu yeşil tedarik ile üretim sonrası 

çevresel duyarlılığın sürdürülebilirli-

ğini sağlamaktadır. 

Yeşil Kriterler

• Teknoloji değerlendirmesi ve  
yönetimi

• Çevresel risk değerlendirmesi

• Çevresel etki değerlendirmesi

• 3R (azaltmak, yeniden kullanım, 
geri dönüşüm)

• Çalışanlar için eğitim ve bilinçlen-
dirme programları

• Çevre politikalarının ve uygulama-
larının kamuya açıklanması

Beş yılda bir tarafımızca yenilenen 

ve Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü’nden alınan çevre izin 

belgesi ile faaliyetlerimiz sürdürül-

mektedir. Bu belge ile kurum, çevre 

kanununca sunulan yönetmelik mad-

delerine uyacağını taahhüt etmekte-

dir. 2013 Nisan ayı itibarı ile “Çevre 

İzin Belgesi” beş yıl süre ile yenilen-

miştir. Kurumumuz, çevre yönetimi 

konusunda Ankara Valiliği İl Çevre 

Yönetimi Şube Müdürlüğü ile bağlan-

tılı olarak PPM Çevre Danışmanlık 

Firması ile anlaşmıştır. Bu bağlam-

da her ay düzenli olarak çalışanların 

çevre eğitimi alması sağlanmaktadır. 

Eğitim boyunca alınan notların fir-

mamız çalışanlarına hatırlatıcı olması 

amacı ile saha içi panolara bu kapsa-

mındaki bilgi notları asılmaktadır

Çevresel koruma sürecinde, özellikle 

ekonomik ambalajlı ürünler ile doğa 

ve atık ambalaj buluşması engellene-

bilmektedir.  Bu süreçte müşterileri-

mizin konuya dahil edilmesi büyük 

önem taşımaktadır.  Ekonomik am-

balaj tasarımı ile müşterilerimizin 

atık ambalaj geri dönüşüm sürecine 

olumlu katkılarının yanı sıra, maddi 

yönden karlı alışveriş gerçekleştiril-

mesi sağlanmaktadır. 

Kaynak Verimliliği ile 
Tasarruflu Enerji Kullanımı

Çevre ile uyumlu bir ekonomik sü-

reç günümüz şirketlerinin giderek 

önemsediği bir boyut kazanmaktadır. 

Temel kaynaklar kadar enerjiyi ve-

rimli kullanmak hem ekonomik hem 

de ekolojik yönden önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Kaynaklardaki gide-

− Tesiste evsel ve endüstriyel nitelikli atık su oluşmaktadır.
− Üretimden kaynaklı oluşan atık suyun analizi yapılmaktadır.
− Tüm atık sular sızdırmaz fosseptikte toplanır ve Ankara Su Kanalizasyon İdaresi ile 

yapılan işbirliğince yılda bir kere çekilmektedir. 
−  Bu süreç resmileştirme amaçlı belgelenir.
− Doğaya karşı sorumluluk yerine getirilir.

− Üretim bölgesindeki açık ve kapalı alanların toprakla teması bulunmamaktadır.
− Zeminler beton kaplıdır ve tehlikeli atıkların toprakla teması özel sistemler ile 

engellenmektedir.

− Tesisimizde kömür kullanılmaktadır. 
− Çevre izni kapsamında düzenli olarak emülsiyon ölçümleri yapılmaktadır. 
− Bu ölçümlerin sonuçları yasal düzenlemeler ile uyum arz etmektedir.

− Tesiste oluşan evsel nitelikli katı atıklar Mamak Belediyesi tarafından alınmaktadır. 
− Endüstriyel nitelikli katı atık oluşmamaktadır.

− Tehlikeli atık beyanı yılda bir defa yapılır. 
− 2012 yılına ait tehlikeli atık beyanı Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. 
− Tesisimizde oluşan tehlikeli atıklar niteliklerine göre varillerde ayrılarak geçici 

depolama sahasında biriktirilmektedir. 
−  Tehlikeli atıklar lisanslı firmalara, ulusal atık taşıma formu ile teslim edilmektedir.

− 2012 yılına ait atık yağ beyan formu doldurularak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ‘ne 
Şubat 2013 tarihinde verilmiştir. 

− Tesiste oluşan atık yağlar geçici depolama sahasında varillerde biriktirilmektedir. 
− Atık yağlar için kategori analizi yaptırılmıştır. 
− 2012 yılına ait atık yağlar lisanslı firmalara ulusal atık taşıma formu ile teslim 

edilmiştir.

− Tesisimizde kullanım sonucu atık akü ve pil oluşmaktadır.
− Aküler, lisanslı firmalara verilmektedir. 
− Pil TAP kutusunda biriktirilir ve TAP’a gönderilir.

− Dahil bulunduğumuz ÇEVKO temelli Mamak Belediyesi geri kazanım projesi 
kapsamında, ambalaj atıklarımız düzenli olarak Alkın Geri Dönüşüm kurumuna 
teslim etmektedir

− 2013 yılı boyunca cam, pet, plastik, karton, kağıt gibi maddelerden oluşan yaklaşık 
25.000 kilogram ambalaj atığının doğaya yeniden kazandırılması sağlanmıştır.

− Tesisimizde yemek ihtiyacı yetkin bir firma tarafından karşılanmaktadır. 
− Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşmamaktadır.

Atık 
Su 
Yönetimi

Toprak 
Koruma 
Süreci

Hava 
Koruma 
Süreci

Katı 
Atıklar

Tehlikeli 
Atıklar

Atık 
Yağlar

Atık Pil ve 
Akümülatörler

Bitkisel 
Atık Yağlar

Ambalaj 
Atıkları

Atık/ Etki Alanı Yapılan Çalışmalar

ÇEVRE YÖNETİMİ

Bir çevre 
danışmanlık 

firmasıyla yapılan 
anlaşma sayesinde, 

her ay düzenli 
olarak çalışanların 

çevre eğitimi alması 
sağlanmakta, 

alınan notların 
hatırlatıcı olması 
amacı ile fabrika 

içi panolara eğitim 
kapsamındaki bilgi 
notları asılmaktadır.

EST’DE ÇEVRECİ UYGULAMALAR
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rek azalması nedeni kurumları klasik 

enerji kanyaklarını en verimli şekilde 

kullanmaya iterken alternatif enerji 

üretim sistemlerini keşfetmeye yö-

neltmiştir.

Üretim kadar önem arz eden taşıma 

aşamalarında gerçekleşen aşırı yakıt 

sarfiyatının, aracın uygun olmayan 

şekilde kullanılmasından kaynaklan-

dığı son dönemde dikkat çekilen bir 

husustur. Yakıt sarfiyatını azaltmanın 

yanı sıra daha bilinçli araç kullanım 

alışkanlığı kazandırmak adına tüm 

araçlara “araç takip sistemi” uygula-

ması 2006 yılı itibarı ile getirilmiştir. 

Bu sayede toplamda %25 oranında 

yakıt tasarrufunun sağlandığı ve daha 

dikkatli araç kullanımının gerçekleş-

tirildiği gözlenmektedir. 

Bir diğer yakıt tüketimi ısınma amaçlı 

gerçekleşmektedir. Isı temini nokta-

sında gerçekleşen yakıt tüketimin-

de son derece modern ve çevreci bir 

yaklaşım ile teknolojik bir alt yapı 

kullanılmaktadır. Toprak kaynaklı ısı 

pompası sistemi ile misafirhanesinin 

ısıtma donanımını tasarlayan ku-

rum bu uygulamayı kullanmaktadır. 

Salt ısıtma amaçlı kullanılmayan bu 

sistem yazın serinleme ihtiyacını da 

karşılamaktadır. Toprak ile entegre 

olmuş ısı pompası sistemi, yenilene-

bilir enerji kaynakları ile birlikte kul-

lanılabilme avantajı da sağlamaktadır.

Eyüp Sabri Tuncer var olanı korumak 

kadar var olana yenilerini eklemeye 

de son derece önem vermektedir. Bu 

nedenle 25 dönümlük fabrika ara-

zisinin yanı sıra civardaki binlerce 

dönüm hazine arazisinin de, orman 

sahası olmasına önderlik etmiş ve 

bölgenin tamamının orman sahası 

ilan edilmesine önderlik etmiştir. Ku-

rumumuz dikimden 15 yıl sonra dahi 

bu ağaçların gözetimini sürdürmeye 

devam etmektedir.

İş süreçlerinde oluşturulan yeşil kriterleri 
geliştirmek ve artan uyum ile hareket etmek.

Fabrikamızdaki kademeli led sistemine geçişi 
tamamlamak.

Çalışanlarımızın çevre konusunda aldığı 
eğitim sayılarını artırmak.

Geri dönüşümü yüksek etiket tercihle- rinde 
bulunmak, bu politika ile ilerle-yen firmalarla 
işbirliği içerisinde olmak.

Ürün kolilerinde yükselen kaliteyi mümkün 
olan en üst seviyeye taşımak.

Ürün ambalajlarında green ya da 
biodegredable plastikler kullanımı ile ilgili 
yapılan süreç analizlerinin pozitif çıkması 
halinde, ürün gamımızla buluşturmak.

Geri dönüşüm miktarını ve üretim hacmini 
doğru oranda artırmak. 

Yakıt tüketimi konusunda yapılan tasarrufun 
kontrolü ve sürdürülebilirliğini devam 
ettirmek.

GMP Belgesi alınarak temiz ve güvenli 
üretim hedefleri sertifikalandırıldı.

Çevre dostu üretim için yeşil kriterler 
belirlendi.

Genel merkezimizde elektrik tüketimi 
azatlımı için tasarruflu lamba kullanımı 
devam ettirilip, kademeli geçiş 
sürdürülmektedir.

Kurumsal kaynak yönetimi programına 
geçilerek kağıt tüketimi azaltılmış ve yıllık 
65 koli (39.000 yaprak kağıt) tasarrufu 
yapılmıştır.

Fabrikamızda kademeli olarak LED sistemine 
geçilmekte ve geçilen birimlerde % 15 
elektrik tasarrufu devam ettirilmektedir.

Cam, plastik, metal, kağıt ve karton 
maddeleri için 218.750kg  geri dönüşüm 
sağlandı. 

Ürün temin aşamasında kullanılan kolilerde; 
artan kalite, mümkün olduğunca az gramaj, 
korunaklı temin ilkesi sürdürüldü.

Ürün ambalajlarında green ya da 
biodegredable plastikler kullanımı ile ilgili 
süreç analizleri başlatıldı. 

Misafirhane ısıtma sisteminde toprak 
kaynaklı ısı sistemine geçildi. Bu sayede 
yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlandı.

Yakıt tüketiminde araç takip sistemi 
uygulaması sürdürülerek %25 oranında 
tasarruf sağlandı.

2013 Hedefleri 2014 Hedefleri

Eyüp Sabri Tuncer

ÇALIŞMA STANDARTLARI TEMELLİ ADIM VE HEDEFLER

Bilinçli araç kullanım alışkanlığı kazandırmak adına tüm 
araçlarına araç takip sistemi uygulamasını 2006 yılı itibarı ile 
getirmiş bu sayede her yıl %25 oranında yakıt tasarrufunun 

sağlandığı ve daha dikkatli araç kullanımının gerçekleştirildiği 
gözlenmiştir.

EST’DE ÇEVRECİ UYGULAMALAR
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Toplumsal normlara saygı, evrensel 

etik kurallara uyum ve yasalara bağ-

lılığı ilke edinen Eyüp Sabri Tuncer, 

bulunduğu piyasada tutarlı ve dürüst 

iş uygulamaları ile bilinmektedir. Ya-

salar ile uyumlu kurum politikası ile 

sektörde örnek teşkil etmektedir. 

Eyüp Sabri Tuncer rüşvet ve rüşvet 

olarak nitelendirilebilecek her türlü 

davranışa karşı bir duruş sergilemek-

tedir.  Kurumsal sosyal sorumluluk 

politikası çerçevesinde toplumsal fay-

da ilkesi ile çalışarak sürdürülebilir 

gelişim hedefini gerçekleştirmekte-

dir. Bu noktada Küresel İlkeler Söz-

leşmesi’nin etik ilkeleri çerçevesinde 

adımlar atmaktadır.  Kurumun bu 

yaklaşımı paydaşlarına da getiri sağ-

lamaktadır.

Günümüzün en büyük sorunların-

dan biri olan sigorta primlerindeki 

eksik ödeme durumu hiçbir dönem-

de firma için geçerli olmamıştır. Tüm 

çalışanların primleri çalışanların al-

dıkları ücret uyarınca yatırılmaktadır. 

Kurumun bu yaklaşımı yasal stan-

dartları karşılamanın yanı sıra çalışan 

beklentilerine hitap etmektedir. 

Firmamız vergi süreçlerinde tüm ti-

cari hayatı boyunca şeffaflık ilkesini 

benimsemiştir. Bulunduğu ülke ve 

uluslararası ticaretin getirdiği stan-

dartlara uyum, benimsediği şeffaflık 

ilkesini de beraberinde getirmiştir. 

1970’li yıllarda Türkiye’de KDV uy-

gulaması ilk kez Eyüp Sabri Tuncer’de 

uygulanmıştır. 

Bununla birlikte firmamız, yapılacak 

işbirliği sürecinde kurumun veya ku-

rumların mali açıdan bildirim ve so-

rumluluklarını vergi usul kanununa 

uygun olarak yerine getirmesi husu-

sunu son derece önemsemektedir. Bu 

yaklaşımı, seçilecek kurumun etik iş 

anlayışı ve yasalara uyumunu doğru-

lar niteliktedir. 

Her zaman daha planlı ve sistemli 

yaklaşımı önemseyen kurumumuz, 

denetim süreçlerine de son dere-

ce hassas yaklaşmakta ve belirlediği 

kalemleri izleyerek, süreci organize 

etmektedir. Önleyici iş politikasını 

beraberinde getiren denetim süreci 

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu 

Başkanlığı tarafından koordine edil-

mektedir. Firma bünyesinde beş kişi 

genel merkezde,  üç kişi fabrikada 

olmak üzere toplam sekiz eğitimli iç 

denetçi bulunmaktadır. Denetimler 

iki kişilik ekipler tarafından soru lis-

tesi bazında gerçekleştirilmektedir. 

Denetim sonunda bölüm bazında iç 

denetim raporu hazırlanmaktadır. 

İç denetim süreci kurum içerisinde 

2013 yılı itibarı ile “İç Helal Denetim 

Sorumlusu” tayin edilerek genişletil-

miş, otokontrol mekanizması güçlen-

dirilmiştir.

Denetim Kalemleri

• Risk 

• Süreç 

• Finansal  

• Mevzuata Uygunluk 

• Önleyici Tedbirler

Firmamızda, iç denetim mekaniz-

ması dışında, bağımsız denetim şir-

ketleri tarafından yapılan denetim 

ve değerlendirmeler bulunmaktadır. 

Her yıl TÜV Rheinland Uluslar arası 

Standartlar Sertifikasyon Denetçileri 

tarafından yapılan denetim sonuç-

ları kurum yönetimince incelenerek 

iç denetim sonuçları ile karşılaştırı-

lır ve gerekli önlemler alınır. Bunun 

sonucunda, uluslar arası performans 

yönetimine uygunluk ve risk yönetim 

standartlarına uyum konusunda yol 

haritası oluşturmaktadır. 

Uygulama

İlke 10

İş dünyası rüşvet ve 
haraç dâhil her türlü 
yolsuzlukla mücadele 
etmelidir. 

EST’ DE YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE VE ETİK ADIMLAR

Rüşvet ve yolsuzluğa karşı mevcut 
kurumsal duruşu korumak.

Paydaşlarına yönelik sunması 
zorunlu olan yasal ve toplumsal 
yükümlülüklerini yerine getirmek.

Şeffaflık ilkesini iş süreçlerinde 
devam ettirmek.

Rüşvet ve yolsuzluğa karşı mevcut 
kurumsal duruş korundu.

Paydaşlarına yönelik sunması zorunlu olan yasal 
ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirdi.

İç Helal Denetim birimi oluşturuldu.

İş süreçlerinde şeffaflık ilkesi sürdürüldü.

2013 Hedefleri 2014 Hedefleri

Eyüp Sabri Tuncer

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ETIK ADIMLAR

Önleyici iş 
politikasını 
beraberinde 

getiren denetim 
süreci Eyüp Sabri 

Tuncer’de Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 

tarafından 
koordine 

edilmektedir. 
Firma bünyesinde 

5 merkezde 
3 fabrikada 

olmak üzere 8 
eğitimli iç denetçi 
bulunmaktadır.
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İçinde bulunduğumuz yüzyıl; toplumun son de-

rece bilinçlendiği, zamanın çok önem kazandığı, 

bununla birlikte çevresel ya da ekonomik sistem 

içindeki öğelerin birbiriyle her zaman uyumlu 

olmasını gerektirdiği koşullarda gelişmektedir. 

Günümüzde kurumları denetleyen ve sorgula-

yan birey sayısı giderek artmaktadır. Bu sebeple 

topluma bir katkı sağlamayı amaç edinen ku-

rumlar, hesap verebilme noktasında son derece 

duyarlı yaklaşmaktadır.

Köklü kurumsal yapısı ile 1923 yılından beri 

topluma karşı sorumluluğunu yürüttüğü faali-

yetleri ile sergileyen Eyüp Sabri Tuncer eğitim, 

kültür- sanat, spor gibi farklı alanlarda projeleri 

desteklemekte ve geliştirmektedir. Firmamızın 

bu anlayışının merkezinde çalışanları, müşteri-

leri, bayileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite-

ler ve medyanın oluşturduğu sosyal alanlarda iş 

birliği içerisinde olan kişi veya kurumlara duy-

duğu sorumluluk bulunmaktadır.  Bu bağlamda 

2013 yılı boyunca pek çok noktada destek sağ-

lanmıştır.

Toplumun her üyesinin eşit 

haklara sahip olması gerektiği-

ni savunan Eyüp Sabri Tuncer, 

2012 yılından itibaren Altı Nokta Körler Derne-

ği ile iş birliğine giderek “Koku engel tanımaz” 

sloganıyla, Klasik Limon Kolonyası etiket ve 

kutu tasarımında Braille Alfabesi’ni kullanmaya 

başlamıştır. Daha sonra Gülsuyu şişe ve kutu-

larında da Braille alfabesi kullanımına geçerek 

bu alanda olan ürün yelpazesini genişletmiştir. 

Ambalajlarda Braille Alfabesinde yer alan “Üç-

gen” (yanıcıdır) işaretinin yanı sıra “Eyüp Sab-

ri Tuncer”, “Limon Kolonyası” veya “Gül Suyu” 

ibareleri de yer almaktadır. Hedeflerimiz arasın-

da bu uygulamayı tüm ürün gamına taşımak yer 

almaktadır. 

Körler Derneği ile yürütülen çalışmamız ürün-

lerin üzerine Braille Alfabesi’nin eklenmesi ile 

sınırlı kalmamakla birlikte, her ay düzenli olarak 

derneğin talep ettiği ürünlerin gönderimi bedel-

siz olarak gerçekleştirilmekte ve bu ürünlerin sa-

tışından elde edilen gelirler derneğe bırakılması 

sağlanmaktadır. Bu uygulama dernek üyelerini 

satış süreçlerine dâhil olma noktasında motive 

etmekte ve toplumsal aidiyetlerini güçlendir-

mektedir.

Toplumun her alanından eşit hizmet alma ve 

toplumdaki herkese eşit hizmet verme anlayı-

şına sahip firmamız bu anlayışın ancak farkın-

dalıkla gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Ku-

rumun geliştirmeye devam ettiği bu projenin 

yalnız kozmetik ve tüketim ürünleri alanında 

değil, pek çok alanda faaliyet gösteren firmaların 

sosyal sorumluluk projelerine ışık tutmuş oldu-

ğu gözlemlenmektedir.

EST’DE SOSYAL SORUMLULUK

Altı Nokta Körler Derneği işbirliği
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İnsani Değerler Platformu işbirliği

Enformasyon çağı ile birlikte 

kısalan mesafelerin yanı sıra 

giderek kaybolan toplumsal 

değerler ve sosyallikten uzak 

iletişim sürecinin gelecek ne-

silleri tehlike altında bıraktığı gerçeği her geçen 

gün giderek varlığı hissettirmektedir. Bu nokta-

da düzenlediği kampanyalar ile her ay belirli ko-

nulara dikkat çeken İDEP’in toplumsal bilgi akış 

sürecinde, kampanya süreçlerinin organizasyon 

aşamasında firmamız destek vermektedir. 

AIG Sigorta işbirliği

Birikimin yanı sıra maddi olarak 

verdiği güven duygusu ile manevi 

olarak rahatlatan bir sistem olan sigorta, Eyüp 

Sabri Tuncer’in daha ilk yıllarında benimsemiş 

olduğu ve daha kimsenin farkında dahi olma-

dığı dönemde hayata geçirilmiş bir uygulama-

dır. Nitekim 1942 yılında firmamızda yaşanan 

yangın tüm çalışmaların sıfır seviyesine indir-

mesine sebep olmuş, bu uygulama sayesinde 

çevresinde oluşturduğu güven ve hayata geçi-

rilen sigorta sistemi ile tekrar ayağa kalkmıştır. 

Kurum yaşadığı bu deneyimi özellikle basın 

görüşmelerinde sıklıkla paylaşmış ve daha fazla 

kişinin sigortanın önemi hakkında bilgi sahibi 

olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte olaydan 

esinlenerek sigorta deneyimini müşterilerine de 

kazandırmak istemiş ve 2013 Eylül ayı itibarı ile 

dünyanın köklü sigorta AIG sigorta ile bir an-

laşma yaparak üç ay boyunca bedelsiz olarak ge-

çerli olacak 5.000 TL limitli ferdi kaza ve 500 TL 

limitli Kredi Kartı Hileli Kullanım Sigortasını 

Ulus ve Online mağazasından yılsonuna kadar 

alışveriş yapan 18-65 yaş arası tüm müşterileri-

ne hediye etmiştir.

Sanatçı Gülben Ergen’in, okul öncesi eğitime 

dikkat çekmek için başlattığı ve Milli Eğitim Ba-

kanlığı’nın desteklediği ‘Çocuklar Gülsün Diye’ 

adlı proje kapsamında inşa edilen ‘Deregözü 

Eyüp Sabri Tuncer Anaokulu’ Vakfıkebir ilçe-

sinde düzenlenen törenle 2010 yılında eğitime 

açılmış, yapımını kurumumuz üstlenmiştir. Bu 

okul zihinsel gelişiminin %70’ini 0-6 yaş ara-

sında tamamlayan çocukların eğitim hayatına 

attıkları ilk adımı sağlam bir temele oturturken 

geleceklerini planlamalarına da yardımcı olmak-

tadır. Okulun giderleri dahilinde halen ihtiyaç-

larına destek veren firmamız 2013 yılı içerisinde 

bilgisayar, elektrikli süpürge gibi teknolojik yar-

dımların yanı sıra miniklerimizi ödüllendirici 

ve okula bağlayıcı aktivite oluşturmak adına top 

havuzu bağışında bulunmuştur. 

Trabzon Vakfıkebir Deregözü 
Çocuklar Gülsün Diye Eyüp Sabri Tuncer Anaokulu

AIG ile gerçekleştirilen kampanyanın afişi, 
mağazamızın vitrinine asılarak kamuoyu 
bilgilendirildi.

EST’DE SOSYAL SORUMLULUK



44 45

EST’DE HAYIRSEVERLİK

Eyüp Sabri Tuncer topluma karşı olan sorumluluğunu sos-
yal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra hayırseverlik çatısı 
altında da gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda maddi deste-
ğin yanı sıra ürün desteği sağladığı pek çok birim bulun-
makta ve yapılan yardımlar her yıl beraberinde yeni uygula-
maları getirmektedir. 

Son yıllarda giderek bilinçlenen tüketici profili 

ile birlikte özellikle Avrupa ülkeleri hayvan re-

fahına son derece önem vermektedir. Hayvansal 

kaynaklı esans ithalatı, ihracatının yanı sıra her 

türlü ticareti Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 

Birleşmiş Milletler kararı ile yasaklanmıştır. Tür-

kiye’de ise kozmetik ürünlerde hayvan testleri 11 

Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren 1223/2009 

sayılı Kozmetik Tüzüğü ile tamamen yasaklan-

mıştır. 

Bu noktada Eyüp Sabri Tuncer topluma, yasala-

ra ve doğaya saygılı ,etik değerlere bağlı kurum 

kültürü gereği, tüketici güvenliğinden hiçbir 

ödün vermeden tüm ürün testlerini laboratuar 

ortamında gerçekleştirmekte ve hiçbir ürününün 

üretim aşamasında hayvanlar üzerinde test yap-

mamaktadır. Amber, misk gibi hayvansal salgı 

bezlerinden elde edilen kokuların temininde ise 

hayvansal kaynaklı bir esans kullanımı gerçekleş-

tirmemekte, koku notları itibarı ile doğala özdeş 

sentetik esans kullanmaktadır. 

Hayvanlar Üzerinde Yapılan Testlere Karşı Duruş

ruldu. Tüketicilerin almış oldukları her bir ürün 

karşılığında yaptıkları bağışı simgeler bir şekilde 

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından teşekkür mek-

tubu almaları kurum tarafından organize edildi 

ve bu uygulama tüketicilerin güven duyguları-

nın pekişmesini sağlayarak yapılan bağış mikta-

rını olumlu bir şekilde etkiledi.

Yıllardır televizyonlarda yaptığı haber program-

larıyla tanıdığımız Mithat Bereket ve ekibi, 2011 

yapımı olan “Cumhuriyetin Kokusu, Eyüp Sabri 

Tuncer” belgeselinde; 1923 yılında kurulan mü-

essesenin, bugüne ulaşan yolculuğunu, tanık-

ların anlatımıyla izleyenlere aktardı. Belgesel 

değerinin yanı sıra kültürel değeri de bulunan 

bugün cumhuriyetle yaşıt bir firmanın, nasıl 

Türkiye ile birlikte büyüdüğünü, cumhuriyetin 

değerleriyle birlikte var olduğunu güzel bir an-

latım ile izleyicilerle buluşturdu. Bu çalışma ile 

Türkiye’nin koku tarihi belgesel haline getirilmiş 

oldu.

Geçmişin kokusunu bugünlere ulaştırmak üzere 

belgesel ile birlikte tasarlanan Eyüp Sabri Tun-

cer’in “Cumhuriyetin Kokusu” kolonyası ise 

“gelirinin tamamını”  150 yıldır eğitimde fırsat 

eşitliği sağlayan Darüşşafaka’ya bağışlayarak 

2012 yılından beri geleceğin büyüklerine des-

tek sağlamaktadır.  Tüketicilerin de katılımının 

sağlandığı destek sürecinde §hem tüketicilerin 

Türkiye’nin koku tarihi ile ilgili yapılmış Mithat 

Bereket imzalı ilk ve tek belgesel ile tanışması 

sağlandı hem de toplumsal sorumluluk bilinci-

nin tüketicilere de aşılanması için ortam oluştu-

“Cumhuriyetin Kokusu” belgeseli, 
“Cumhuriyet’in Kokusu” kolonyası ve Darüşşafaka işbirliği

Parfümeri endüstrisinde 
yoğun olarak kullanılan amber 
esansının hammaddesi, bir tür 

balina olan yunus balıklarından 
elde edilmektedir. Kurumumuz, 
yunuslardan elde edilen amber 
de dahil olmak üzere hayvansal 

kaynaklı herhangi bir esansı 
kullanmamaktadır.
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• Lösemili Çocuklar Köyü- Konya 
 11.000 Adet Kolonyalı Mendil ve 
 1500 adet Limon kolonyası

• İrtibat Ofisi ve Lösemili Çocuklar Evi- İstanbul 
 5000 adet Kolonyalı Mendil

• İrtibat Ofisi- İzmir 
 4000 adet Kolonyalı Mendil

• İrtibat Ofisi- Bursa 
 3000 adet Kolonyalı Mendil

• İrtibat Ofisi- Antalya 
 2000 adet Kolonyalı Mendil

Eyüp Sabri Tuncer,  grip gibi solunuma dayalı mikro-

bik hastalıklarda; mikropları yok edici ve hijyen sağlayıcı 

ürünlerden birinin limon kolonyası olduğuna inanan Lö-

semili Çocuklar Vakfı ile iş birliği halindedir. Anadolu’nun 

her bir köşesine dağıtılmak üzere LÖSEV’in “Bağışlarınız-

la Mutluyuz” baskısını içeren Eyüp Sabri Tuncer logolu 

25.000 adet orta boy kolonyalı mendil hazırlanmış, 1500 

adet LÖSEV özel etiket tasarımlı sprey limon kolonyası ile 

birlikte bedelsiz olarak gönderilmiştir.

Toplumsal yaşam sürecinde bireylerin üstlerine 

düşen görevleri gereğince yerine getirmemesi 

durumunda salgın hastalıklar baş göstermekte, 

bundan en çok yeterli bilinç düzeyine sahip ol-

mayan miniklerimiz etkilenmektedir. Özellikle 

zorlu eğitim koşullarının olduğu bölgelerde hij-

yen noktasında son derece töleranslı davranıl-

makta ve en ufak bir mikrobun büyüyerek salgın 

hastalıklar ile sonuçlandığı görülmektedir. Bu 

noktada Eyüp Sabri Tuncer ürün gamında yer 

alan hijyen ürünlerini ağırlıklı olarak ilk ve orta 

dereceği okullarla bedelsiz olarak buluşturmak-

ta ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda hijyen 

eğitim desteği vermektedir. Destekte bulunulan 

okullar arasında Diyarbakır’ın Hazro İlçesinde 

yer alan Köy Okulu,  Ağrı Patnos’da yer alan Ça-

vuş Köyü- Çavuş Gürcübulak İlkokulu, Mersin’de 

bulunan Toroslar Anaokulu ve Van’da yer alan 

Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İlkokulu 

gibi pek çok okul bulunmaktadır.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı işbirliği Okullarda Hijyen Çalışması
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Eyüp Sabri Tuncer, toplum tarafından meşruluk kazanmış yapısını stratejileri, iş 

ve operasyon geliştirme süreçlerindeki özverisi ve toplumsal, kültürel değerlere 

olan saygısı ile korumaya devam etmektedir. Sahip olduğu değerleri koruyan bu 

yapısı ile nitelikli işgücü tarafından arzu edilir bir kurum olarak nitelendirilmek-

tedir.  Uzun vadede de bu yapısını korumak birincil hedefidir. 

Kurumumuz, ISO 9001: 2008 kalite yönetim sistemi bağlamında TÜV Rhein-

land grubunca her yıl kurumsal kaynak yönetimi, yönetim sorumluluğu ve tüm 

süreçlerde analiz, ölçüm ve iyileştirme durumları bağlamında denetlenmektedir. 

Bu denetim sonucunda aldığı uygunluk raporu ile mevcut belgesini korumaya 

devam etmektedir. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığınca da düzenli olarak denetlen-

mekte ve Avrupa standartlarında üretim yapan örnek bir tesis olarak nitelendi-

rilmektedir.

Çevre ve insan sağlığını ön planda tutan kurumumuz üretimini gerçekleştirdiği 

tüm ürünlerde kanserojen madde kullanmamaya maksimum özen göstermekte-

dir. Paraben ve fenoksietanol kullanımında da özel tedbirler almakta, bu mad-

deleri içermeyen ürün grupları oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkliye’de ilk ve 

tek ruhsatlı ICEA- Bio Eco Cosmetics ve ETKO- Ekolojik Tarım Kontrol Or-

ganizasyonu sertifikalarının da sahibidir. Bununla birlikte ürünün tüm üretim 

aşamalarında ve uygulamalarında yüksek kalite seviyesinin korunmasına yöne-

lik gösterdiği hassasiyet ile ürün güvenliği ve güvenli üretim konusunda GMP 

(Good Manufacturing Practices) belgesinin yanı sıra Tüm Tüketicileri Koruma 

Derneği tarafından kendi kategorisinde en çok beğenilen ve tercih edilen marka 

belgesinin de sahibi olmuştur.

Eyüp Sabri Tuncer bir önceki yıla oranla ihracatını artırmış, ihracattaki payını 

artırmak ve ülkemizi tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmek adına yurtdışı 

markalaşma çalışmalarını da devam ettirmektedir. Bu bağlamda yeni ürün ara-

yışları, yeni istihdam olanakları ve yeni stratejiler ile adını duyurmayı hedefle-

mektedir.

SONUÇ

Cumhuriyetin Kokusu parfümü ve sosyal sorumluluk 
kapsamında Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın binlerce 

öğrencisine destek verilmektedir.



www.eyupsabrituncer.com


