İLGİLİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KALKINMA AMACI

ÖNCELİKLİ KONULAR

YAKIŞIR İŞ
8 İNSANA
VE EKONOMİK

2025 HEDEFLERİ
Ekonomik büyümeyi sürdürmek

BÜYÜME

İş Devamlılığı

Yeni yatırımları sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek
Sürdürülebilir kalkınma için kaynak verimliliğini artırmak, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri kullanmak
Afet ve acil durumlara hazır olmak

9 SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK VE
ALTYAPI

12 SORUMLU
TÜKETİM

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

4 NİTELİKLİ
EĞİTİM

İSG

Sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemek ve sürdürülebilirlik performansını raporlamak

VE ÜRETİM

Çalışan Katılımı ve Memnuniyeti

İş yerlerinde İSG’yi uluslararası standartlarda sağlamaya devam etmek
Tehlikeli kimyasalların ve atıkların çalışan sağlığına etkilerini engellemek
Tüm düzeylerde kapsayıcı ve katılımcı karar almayı sağlamak
Tüm çalışanların kaliteli teknik ve mesleki eğitime erişimini sağlamak

5 TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

YAKIŞIR İŞ
8 İNSANA
VE EKONOMİK

Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimi

İstihdamı ve çalışan eğitimlerini artırmak

Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği

BÜYÜME

Müşteri Memnuniyeti

BÜYÜME

9 SANAYİ,
YENİLİKÇİLİK VE

Kadınların karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımını sağlamak, üst düzey kadın yönetici sayısını %30 ve beyaz
yaka kadın çalışan sayısını %15 artırmak
İstihdamda ve çalışan gelirinde kadın-erkek eşitliğini sağlamak, kadın çalışan sayısını %5 artırmak
Fırsat eşitliği sağlamak, beyaz yaka işe yeni alımda kadın oranını artırmak

İş Etiği
YAKIŞIR İŞ
8 İNSANA
VE EKONOMİK

Teknik ve mesleki becerilere sahip her yaştaki çalışanların sayısını artırmak

Her düzeyde hesap verebilirlik ve şeffaflığın sürdürülmesi
Toplumun bilgiye erişimini sağlamak ve temel özgürlükleri korumak
Ürün ve hizmet kalitesinde liderlik
Teknolojik yenilikler, iyileştirme ve inovasyonla katma değeri/ekonomik büyümeyi artırmak
Sürdürülebilir kalkınma için kaynak verimliliğini artırmak, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri
uygulamak

Ar-Ge, İnovasyon ve Dijitalleşme

ALTYAPI

Ar-Ge çalışmalarını artırmak
“Dijital Dönüşüm Yol Haritası” kapsamında altyapı çalışmalarını ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamak
Bilgi teknolojileri alanındaki her türlü işlem ve veri güvenliğini sağlamak

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

12 SORUMLU
TÜKETİM

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak
Atıkların çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek/azaltım, geri dönüşüm ve yeniden kullanımla atık oluşumunu
azaltmak
Döngüsel Ekonomi

Özellikle su yoğun şirketlerde üretim bazında su yoğunluğunu %15 azaltmak
Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan su miktarını %35 artırmak

VE ÜRETİM

Özellikle enerji yoğun şirketlerde üretim bazında enerji yoğunluğunu %5 azaltmak
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin, tüketimi karşılama oranını artırmak
İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı ve uyumu artırmak

13 İKLİM
EYLEMİ

İÇİN
17 HEDEFLER
ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları artırmak
ve bilgilendirme/bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek
İklim Değişikliği ile Mücadele

Sürdürülebilir kalkınma için küresel iş birlikleri geliştirmek
Hedeflere ulaşmak için kamu, özel sektör ve STK ortaklıklarını desteklemek ve teşvik etmek

YAKIŞIR İŞ
8 İNSANA
VE EKONOMİK

Tedarikçi ve paydaşların UNGC ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak

BÜYÜME

İÇİN
17 HEDEFLER
ORTAKLIKLAR

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Tüm tedarikçi denetimlerinde uygulanmak üzere çevreye zararlı etkilerin azaltılmasına ilişkin standart tanımlamak

Çalışanların sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını artırmak

4 NİTELİKLİ
EĞİTİM
Toplumsal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dezavantajlı 10.000 çocuğa ulaşmak
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilköğretim çağındaki çocuklara küresel ısınma, iklim değişikliği,
çevre ve çocuk haklarına yönelik eğitimler, etkinlikler düzenlemek

