Katmerciler olarak, çevreye ve insana duyarlı, toplumsal etik
değerleri gözeten, yönetişimle ilgili riskleri fırsata dönüştürerek
sürdürülebilirliğin korunmasını sağlamayı hedefleyen bir
sürdürülebilirlik anlayışı benimsedik. Bu tutumumuzu, değer
zincirimizin tamamı için sergiliyor, faaliyetlerimizin tamamını
çevreye, topluma ve ülkemizin ekonomisine karşı kurumsal
vatandaşlık bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Tüm paydaşlarımız için
uzun vadede, çevreyle dost, iş etiği ilkelerine bağlı, operasyonel
mükemmelliği hedefleyen kalıcı ve sürdürülebilir değer
yaratmayı amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda; kurumsal
sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana prensiplerini finansal, çevresel,
sosyal ve yönetişim faktörlerinin Şirketimizin faaliyetlerine ve karar
mekanizmalarına uyarlanması oluşturuyor.

stratejik hedeflerimiz kapsamında yerel ve küresel gelişmelerin
takibini içeren kapsamlı bir analiz süreci yürüttük. Bu analize,
Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) işaret
ettiği küresel risklere dair öngörüleri, Sürdürülebilirlik Muhasebesi
Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standard
Board-SASB) sektöre özel belirlediği öncelikleri ve Katmercilerin
faaliyet gösterdiği sektörlerdeki uluslararası inisiyatiflerin
sektörel analiz ve raporlarını dahil ettik. Bu analiz sonucunda
sürdürülebilirlik konularımızı öne çıkan küresel trendlerin
takibinde faaliyetlerimiz doğası ortaya çıkan yeni risk ve fırsatları
değerlendirerek önceliklendirdik. Bu çalışmanın, her aşamasının
çıktılarını Şirketimiz Üst Yönetimi’nin onayına sunarak geri
bildirimlerini aldık.

İş yapış süreçlerimize dahil ettiğimiz kurumsal sürdürülebilirliği
uzun vadeli stratejik yaklaşımımız olarak değerlendiriyor,
gelecek dönemlerde Şirketimiz, paydaşlarımız ve yatırımcılarımız
için katma değer ve getiri sağlayacak bir hedef olarak
konumlandırıyoruz.

Yapılan değerlendirmemiz sonucunda belirlemiş olduğumuz 12
öncelikli konumuz, stratejik önemler ve paydaşların beklentileri
göz önüne alınarak hazırlanmış olup; aşağıda listelenmiştir.

2020 yılı sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlerken, GRI (Global
Reporting Initiative - Küresel Raporlama Girişimi) Raporlama
Standartları’nı gözeterek, sürdürülebilirlik trendleri ve kurumsal
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EKLER

Sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanan
17 ana başlıktan oluşan, ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik
Kalkınma Amaçları’nı benimsiyoruz. Bu doğrultuda
benimsediğimiz hedeflerimizi tüm iş süreçlerimize ve karar
alma mekanizmalarımıza entegre ediyoruz. İnsana ve doğaya
saygılı olan ve kalite odaklı değer yaratan süreçleri, Şirketimiz
ve paydaşlarımız için kurum kültürümüzün bir parçası haline
getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyet ve operasyonlarımız
kapsamında ana sektörlerimiz olan araç üstü ekipman ve
savunma sanayi sektörlerine öncülük edecek uygulamalar
geliştirirken, sürdürülebilirlik alanındaki öncelikli konularımıza
yönelik kısa, orta ve uzun vadeli ortak değer yaratacağımıza
inanıyor ve çalışmalarımızı bu inanç ile sürdürüyoruz.
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• Enerji Yönetimi
• Atık Yönetimi
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