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SAYIN MUSTAFA SEÇKİN KATILIMI İLE  
YASED UNITED ETKİNLİĞİ  

NOTLAR 

12 HAZİRAN 2020 / VİDEO TOPLANTI 

Notlar: 

 Unilever sürdürülebildik alanında 10. Yılını kutladı. 

 Krizler aslında fırsat. COVID süreci bize yeni imkanlar sağlayabilir.  

 Çevre, toplum-eşitsizlik konularının bu süreçte önemi daha da arttı. 

 Sürdürülebilirlik bir değer yaratmadır, maliyet değil. 

 İş modelimiz çalışıyor, bunun örneği olarak %65 oranında tarımsal ham madde 

sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi, 55,8 Milyon TL maliyet tasarrufu sağlandı. 

 Büyümemiz sürdürülebilirlik ile gerçekleşiyor. 

 Gençlik, gelecek bizim için çok önemli, sürekli onları dinliyoruz ve genç yetenekleri 

bünyemize katıyoruz. 

 Değer yaratma modeline inanıyoruz. 

 Çoklu paydaş modeli bizim için çok önemli, tüm işlerimiz bu eksende ilerliyor.  

 Kadının güçlenmesini destekliyoruz. Birlikte Güçlüyüz Projemiz gelişiyor. 

 Sorumlu pazarlama ile reklamlar konusunda çok hassasız. 

 Döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırıyoruz. 

 TÜSİAD ve Global Compact ile Türkiye plastik kullanımı azaltmak için adımlar atıyoruz. 

 COVİD sürecinde önce insan dedik, çalışanlarımızın güvenliği için maksimum seviyede 

önlem aldık. 

 Çalışanlarımızı sürekli olarak bilgilendiriyoruz. 

 Sağlık Bakanlığımıza tarihin en büyük bağışını, Domestos ile yaptık. 

 Rekabet eski anlamı ile yavaşlatıcı bir faktör. Günümüzün eko sisteminde beraber 

çalışmalı ve ortak amaçlara yönelik çalışmayı önemsiyoruz.  

 Hükümetten önce 3 ay iş güvenliği sağladık.  

 Unilever olarak küresel olarak dünyada hükümetler tarafından verilen hiçbir teşvike 

başvurmadı. Daha ortak ölçekli firmaların yararlanması öngörüldü.  

 Aynı amaca yönelik rakiplerin iş birliği yapması çok önemlidir. Bunun bir adım ötesinde 

de eko sisteminde yaşaması gelişmesi için adımlar atılmalı. 
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 Küresel tedarik zincirimiz zaten güçlü, uzun yıllardan beri code of conduct, sade ve derin 

ilişkilerimize var. Bu dönemde yaptırımdan çok paylaşımcı olduk tedarikçilerimiz ile. 

 Küresel olarak kadını güçlendirme, çeşitlilik ve katılımcılık konusu bizim için çok değerli, 

bu konuda hem Türkiye hem de küresel olarak raporlarımız mevcut.  

 Sürdürülebilirlik konusunda tepe yöneticilerin bir araya gelmesi ve iş birlikleri yapması 

çok değerli. Bu anlamda Sivil Toplum Kuruluşlarının varlıkları ve faaliyetleri çok değerli. 

 Kamu, iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birlikleri çok değerli. Yeni Zelanda bu 

konuda çok iyi bir örnek. El ele verilerek COVID dönemini çok başarılı bir şekilde 

geçirdiler. Türkiye’de aynı şekilde buna önem verilmeli. 

 

 


