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Viatris 2021 
Sürdürülebilirlik Raporu 
Önemli Başlıklar
Dünya genelinde insanların hayatın her döneminde daha sağlıklı 
yaşamaları için çalışıyoruz.

>1,400
onaylı molekül

~100 ülkeye ulaşıldı3

İlaca Erişim Vakfı ülkeler listesine göre
>165
ülke ve bölge genelinde

>80 Milyar
doz satıldı

Gelişmiş Pazarlar

210

530

Gelişen Pazarlar

70

1,050

Japonya, Avusturalya 
ve Yeni  Zelanda 
(JANZ)

65

10

Çin Anakarası

30

15

Bölgeye göre geliştirilme 
aşamasındaki ürünler1

Bölgeye göre onay 
bekleyen ürünler2

Sürdürülebilirlik Viatris misyonunun temelinde yer almaktadır. Sorumlu ve sürdürülebilir operasyonlar yürütmek için çalışırken kolektif 
uzmanlığımızı tüm dünyada insanların hayatlarının her döneminde daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak için kullanıyor, eylemlerimizin 
paydaşlarımızı ve içinde yaşadığımız toplumları etkilediğini biliyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UNGC) imzalayan şirketlerden biri olarak, şirketlerin iyiliğe yönelik bir güç olabileceğine 
ve toplumun ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarına potansiyel çözümler bulmak için üstümüze düşeni yapmamız gerektiğine inanıyoruz. 
2021'de taahhütlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürürken, Kadınları Güçlendirme İlkelerini destekliyoruz. Bu amaçla UNGC CEO Su 
Direktifine imza atmış bulunuyoruz.  İşlerimizi daha da ilerletmek için hasta erişimi, çevre ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık (DE&I) 
alanlarında, bir sonraki sayfada sunulan şirket genelinde hedefler belirledik.  

Bir Bakışta Viatris 2021

~500 Milyon
doz ilaç bağışlandı

~37,000
ülke

70+
çalışan

genelinde ~3,000 
Ar-Ge, ruhsatlandırma, 
klinik ve medikal uzman

Su güvenliği 

İklim değişikliği

B
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2021 CDP Skorları



VIATRIS HAKKINDA
Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS), tüm dünyada insanları hayatlarının her döneminde daha sağlıklı 
yaşamalarını sağlamak için güçlendiriyor. İlaçlara erişim sağlıyor, sürdürülebilir operasyonları 
ilerletiyor, yenilikçi çözümler geliştiriyor ve toplu uzmanlığımızı hasta sağlığını iyileştirmek için 
kullanıyoruz. Sağlık hizmetlerinin güncel halini değil, olması gereken halini hedefliyoruz. Daha fazla 
erişimin daha iyi sağlığa yol açtığına kesinlikle inandığımızdan, sınıfının en iyisi üretim olanaklarımızı, 
bilimsel uzmanlığımızı ve kanıtlanmış ticari olanaklarımızı kullanarak hastalara kaliteli ilaçlarını ihtiyaç 
duydukları yer ve zamanda sunuyoruz.
2021 Sürdürülebilirlik Raporu.

İLGİLİ KAYNAKLAR: 1 Rakamlar yuvarlanmıştır, ticari segmentte 
benzersiz molekül + form  
2  Rakamlar yuvarlanmıştır, Molekül   
+ Form + Ülke

3  İlaca Erişim Vakfı 
4 Başlangıç noktası olarak 2020'den
   itibaren 
5 Liste tam kapsamlı değildir

Viatris  BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesini imzalamış,  
küresel sürdürülebilir 
kalkınma için 2030 
gündemini 
desteklemektedir.

Ödüller ve Takdirler

Program  ortaklıklarımız 5

 Program ortaklıklarımız, üyeliklerimiz ve hayır amaçlı işbirliği çalışmalarımız dünya genelinde hastalarla toplumlara ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.

• 2022'den 2025 sonuna dek 2 milyon çocuk
dahil, HIV/AIDS ile yaşayan toplamda 30 
milyon hastaya antiretroviral (ARV) tedavi 
sağlanması.

• Sağlık mesleği mensuplarının eğitimi ve 
kardiyovasküler hastalık, diyabet ve diğer 
ciddi kronik hastalıkların korunma, tanı ve 
tedavi seçeneklerinin yaygınlaştırılmasıyla, 
2025 sonuna dek NCD Academy yoluyla 
sonuçların iyileştirilmesi.

• 2030 yılına kadar mutlak olarak Kapsam 1 ve 2 
sera gazı (GHG) salımlarının %42 oranında 
azaltılması; 20301 yılına kadar mal ve hizmet 
satın alımını, sermaye mallarını, yakıt ve enerji 
ile ilgili alternatiflerini, üretime yönelik 
taşımacılığı ve dağıtımı içine alan Kapsam 3 
GHG salımlarının %25 azaltılması. Bu yakın 
dönem hedefler gözden geçirilip valide 
edilmek üzere Bilim Bazlı Hedefler Girişimine 
(SBTi) sunulmuştur.

• Yüksek, ya da son derece yüksek su riski 
taşıyan bölgelerdeki tüm merkezler için Dünya 
Kaynakları Enstitüsünün (WRI) belirlediği 
şekilde su riski değerlendirmelerinin yapılması 
ve 2025’e kadar uygun su koruma 
girişimlerinin belirlenmesi

• 2030’a kadar katı atıkları sıfırlayan merkezlerin 
sayısının %50 arttırılması.4

• 2023 sonuna dek dünya genelinde 
çalışanların en az %90'ının çeşitlilik, eşitlik ve 
kapsayıcılık öğrenmesi

• Yönetimde çeşitliliğin artırılması

2027 sonuna dek üst yönetimde kadınların 
temsilinin dünya genelinde en az %35 
artırılması.
2027 sonuna dek ABD'de tüm yönetim 
düzeylerinde siyahların temsilinin en az iki 
misline çıkartılması
2027 sonuna dek ABD'de üst yönetimde 
Latin kökenlilerin temsilinin en az iki misli 
artırılması.

Başlangıçtaki Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz
Aşağıdaki öncelikli alanlarla ilgili başlangıç hedeflerimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına katkılarımızı desteklemekte, paydaşların artan beklentilerini proaktif şekilde yerine getirmemize yardımcı olmaktadır.

ERİŞİM DE&I ÇEVRE




