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Gelişmekte olan şirketlerde sürdürülebilirlik yaklaşımının özellikleri
Olgunluk

Sürdürülebilirlik
ilkeleri

Uygulamalar

Geçici katılım, bu Uygulamalara ilişkin olarak
paydaşlara gayri resmi bir yaklaşım.
Uygulamaların iş öncelikleri ve karar verme üzerindeki
etkilerinin sınırlı anlaşılması.

Politikalar ve yaklaşım, belgelendirilmiş ve iyi
anlaşılmıştır. Sorumlu taraf kaynakları, eğitimli ve
operasyonel rolleri / görevleri tanımlamak ve
uygulamaktan sorumludur. Uygulamaları yönetmek
için sertifikalı veya sertifikasız yönetim sistemleri
mevcuttur.

Gelişmemiş

Yeterli gelişmiş

Paydaş Katılımı ve Tanımlanması

Kapsama

Çeşitli paydaşlar için çeşitli formatlarda açık
katılım

Talimat ve anketlerle.

Paydaş sorunu tanımlama
Organizasyonun gündeme getirilen konulara
cevabının iletilmesi

Gelişmiş' artı taraf:
Gelişmiş performans sunmak için her düzeyde
inovasyonu kuruluşa yönlendirmek için proaktif olarak
sürdürülebilirliği kullanmak. Doğal sermayemiz,
refahımız, yerel topluluklarımız ve ekonomik
katkılarımız üzerindeki olumlu ve olumsuz etkiler
dikkate alınmalı ve tüm karar verme süreçlerine dahil
edilmelidir.

Hedefler
ve
Planlar / (Programlar)

Proaktif ve öğrenme
* Politika, prosedürler ve el kitapları
Tam katılım sağlandı; görüşler ve yıl sonunda
* İnternetten verilen fabrika bilgileri,
yapılan paydaş anketleri ile öneriler alındı;
toplantılar vb.
paydaşlarımız sistemimizde tanımlanmış ve
* paydaş anketleri
etkileşim şekilleri tanımlanmıştır.
*İletişim talimatı
* Paydaş anketleri değerlendirmeleri.
* İletişim TALİMATI
* Yazışma kayıtları.
* Yazışma kayıtları
* Paydaş anketleri değerlendirmeleri.
* Paydaş anketleri değerlendirmeleri.
* İletişim TALİMATI
* Yazışma kayıtları.

Sadakat, saygınlık, performans, yetenek

1 ISO 9001-14001 ve OHSAS 18001
sertifikaları
2-Sürdürülebilirlik sertifikası
3-Hedef yönetim programlarının
hazırlanması
4-Politikalar

Liderlik

İyi ilişkiler, gelişim stratejisi

*Eğitimler
*Politikalar

Risk Yönetimi

Süreç geliştirme

*Risk analizleri

Sürdürülebilirlik kültürünün geliştirilmesi

Sürdürülebilirlik konusunda toplantılar ve
eğitimler düzenlemek

Kurumsal güç

Sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve sosyal
yardım sağlanması; çalışanların yasal
haklarının yerine getirilmesi

*Politikalar

Tedarik zinciri

Onaylı tedarikçi listesi, tercih edilen yönetim
sistemleri sertifikaları, etik
işlemler

* Tedarikçi değerlendirme formu
* Satın alma prosedürü
* Sertifikasyon (ISO, G vb.)
* Hedefler

Çevresel değerlendirme

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) raporlarının
hazırlanması, yasal mevzuat

Key Drivers

Bütünlük

*Eğitim kayıtları
*Geri bildirim formları

İdari, yönetim
* ISO 14001 sertifikası.
* Çevre izni ve lisanslar.
*Eğitim

Sistematik Ekonomik Yönetim

* Politika
* ETİK KURALLARI (talimatlar)
* İnsan kaynakları Prosedürü
* Eğitim kayıtları.
* Hedefler.

Beceri ve eğitim

*Eğitim kayıtları.

Kariyer gelişimi

Şeffaflık

Gözden geçirme

Yönetim toplantıları, haftalık toplantılar,
raporlama, iç ve dış denetimler

Güven oluşturma

Paydaşlarla etkin iletişim,
halka açık bilgi ve bildirimler

Yönetim uygulamalarının ve performansının
herkese açık bir şekilde bildirilmesi.

* Haftalık toplantılar.
* Yönetim gözden geçirme toplantı
kayıtları.
* Yeşilyurt Programları.
* Sürdürülebilirlik paydaş anketi
raporu,
www.yesilyurtdc.com.tr

* Haftalık Toplantı kayıtları.
* Yönetim gözden geçirme toplantı
kayıtları.
* Yeşilyurt Programları.
* Şirket web sitesi
www.yesilyurtdc.com.tr
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