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     Ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları barındıran ve

bütünsel bir yaklaşım olan “Sürdürülebilirlik”, Obdan

Sistem olarak bizim için, Birleşmiş Milletler tarafından 1987

yılında yayınlanan "Ortak Geleceğimiz" raporunda

tanımlanan haliyle: “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını

karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki

neslin ihtiyaçlarının karşılanması” fikrini ifade etmektedir.

Bu tanım doğrultusunda sürdürülebilirlik yolculuğunda

her adımda yenilikler öğrenip kendimizi ve ekosistemimizi

geliştirerek ilerlemenin önemine inanıyoruz. Obdan Sistem

olarak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, topluma ve çevreye

karşı sürdürülebilirlik sorumluluklarının bilincinde bir

yaklaşımla iş yapmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz.

  Sürdürülebilir iş metotları, 1945 yılından beri faaliyet

gösteren şirketimizin politikalarının merkezindedir. Bu

bilinçle, değişen dünyamıza ve yarına yardımcı olmak için

daha çok sorumluluk almaya, gelişmeye ve kendimizle

birlikte tüm paydaşlarımız ve ekosistemimizi de sürece

dahil ederek çözüme katkıda bulunmaya söz veriyoruz. 

    İçinde bulunduğumuz sektöre yön vermeyi ve bu alanda

öncü olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çözüm

için ortaklıklar yaratmamız gerektiğinin farkındayız. Bu

konudaki bütün emeklerimizin devamını taahhüt ediyoruz.

Çünkü değişim ancak birlikte çalışmayla mümkündür.

Genel Bakış
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Aksiyon Planımız

1 2
Daha sürdürülebilir bir gelecek için,

paydaşlarımızı ve ekosistemimizi
de yolculuğumuza dahil ediyoruz.

  2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

sürdürülebilir şehirlerden inovasyona, yoksullukla

mücadeleden iklim değişikliğine kadar birçok alanda

2030 yılında dünyanın ulaşmayı hedeflediği noktayı

tanımlayan ve 17 Hedef ve 169 Alt Hedef’ten oluşan,

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) belirledi.

Şirketimizin Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

doğrultusunda oluşturduğu taahhüt ve aksiyon planları

da aşağıdaki şekildedir:

3 4 5
Çalışanlarımızın oluşturduğu Yeşil

Komite vasıtasıyla tüm ilgili
paydaşlarda sürdürülebilirlik

farkındalığı yaratmayı amaçlıyoruz.

İnovasyonun gücüne
inanıyoruz.

Şeffaflığın, etik
olmanın ve sorumluluk

almanın önemini biliyoruz.

Çevreyi 
önemsiyoruz.

 
Kaynak: www.tr.undp.org
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    Bütünsel bir yaklaşım olan sürdürülebilirliğin kapsadığı

ekolojik, ekonomik ve toplumsal tüm boyutlarını yanında

sürece dahil olan tüm bireyleri de ilgilendirdiğine

inanıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik yolculuğumuza ve

sürecimize müşterilerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarını

ve tedarikçilerimizi - kısacası ilişki içerisinde olduğumuz

tüm paydaşları dahil etmenin önemli olduğunu

düşünüyoruz.

    Yaklaşık 4,5 milyar yıldır varlığını sürdüren Dünya'mız,

şüphesiz ki bizler gibi milyarlarca insana daha ev sahipliği

yapmaya devam edecek. Kendimiz için, gelecek nesiller

için ve tabi ki ev sahibimiz için sürdürülebilir bir ortam

yaratmak, hepimizin sorumluluğudur.

    Sahip olduğumuz bu farkındalık gereği Obdan Sistem

olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, çözüm ortaklarımız

ve tedarikçilerimizden bu Sürdürülebilirlik Politikamız'ı bir

yol gösterici olarak görmelerini ve iş süreçlerinde

kullanmalarını rica ediyoruz.

1 Daha sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için,
paydaşlarımızı ve ekosistemimizi de yolculuğumuza

dahil ediyoruz, beraber yol alıyoruz.
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 Sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığın şirketimizin her

alanında benimsenmesi ve öncelikle şirket içerisinde

uygulanması  Yeşil Komite'nin faaliyetlerinin önemli bir

kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda her biri Sürdürülebilirlik

Elçisi olan çalışanlarımız, şirketimizin sürdürülebilirlik

konusunda güncel kalmasını sağlıyor, gerekli bilinci

oluşturuyor ve türlü projeleri aksiyona geçiriyor.

    Bu yolculuğun hem bireysel hem de toplumsal etkilerini

benimsemekle kalmayan, aynı zamanda aksiyona da

döken Yeşil Komitemiz ile çalışanlarımıza, müşterilerimize,

çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize “Sürdürülebilir

Bir Dünya” oluşturmak için ilham vermeyi amaçlıyoruz.

2 Çalışanlarımızın oluşturduğu Yeşil Komite
vasıtasıyla tüm ilgili taraflarımızda sürdürebilirlik

farkındalığı yaratmayı amaçlıyoruz.
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    Obdan Sistem olarak bilgiye, uzmanlığa ve tecrübeye ve

yeteneğe değer vermekle birlikte gelişimi sağlamak için

insanları cesaretlenmeyi, teşvik etmeyi ve en önemlisi

değişime direnmemeyi amaçlıyoruz.

 

    Bu yenilikçilik algısı, dünyayı, olayları, durumları farklı

görmeyi gerektirir. İşte inovasyonun gücü ile 

 süreçlerimizde karşımıza çıkan fırsatları fark ediyor ve

karşılaşılan tehditleri fırsata dönüştürmek için bakış

açımızı esnek tutuyoruz.

 Bu yenilikçi bakış açımız ile yola çıktığımız sürdürülebilirlik

projemiz kapsamında en basit anlamıyla, dünyamızı

iyileştirmeye yönelik aksiyonlarımız için farkındalık

oluşturuyor, ilgili paydaşlarımızı ortak hedeflere kanalize

ediyor, projenin parçası olan herkesin katkısını

sahiplenerek bütün bu süreci ısrarla ve devamlılıkla teşvik

ediyoruz.

3 İnovasyonun gücüne inanıyoruz.
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   Obdan Sistem olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz,

çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile sürdürdüğümüz

ilişkilerimizde şeffaflığa önem veriyor, etik kuralları

çerçevesinde işlemlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt

ve tüm eylemlerimizin sorumluluğunu aldığımızı beyan

ediyoruz.  Tüm süreçlerimizi bu ilkeler doğrultusunda

yönetmenin önemini biliyoruz. 

    İş Etik Kurallarımız arasında saydığımız “Kayıtların ve

Evrakların Doğruluğu” taahhüdümüz ile paralel şekilde

sürdürülebilirlik hedeflerimize ait kayıtlarımızın da diğer

tüm işlemlerimiz gibi şeffaf ve denetlenebilir olduğunu

deklare ediyoruz.

4 Şeffaflığın, etik olmanın ve sorumluluk 
almanın önemini biliyoruz.
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    Obdan Sistem hizmet ve faaliyetlerinin bir miktar

karbon ayak izi taşıdığının bilincindeyiz. Karbon ayak

izimizi tamamen ortadan kaldırmanın da mümkün

olmadığını bildiğimiz için bağımsız denetleyiciler ve

sertifikalar için gerekli araştırmaları yapıyor ve karbon ayak

izimizi dengelemeye ve azaltmaya çalışıyoruz. 

 

   İş süreçlerimizin mecburi parçası olan her çeşit atığı

mümkün olduğunca minimize etmeye çalışıyoruz ve var

olan atıkları da geri dönüşüm veya yeniden kullanım ile

değerlendiriyoruz. Tüm çalışanlarımızı Yeşil Komitemizin

özenli çalışmaları sayesinde atık yönetimi ve

sürdürülebilirliğe dair tüm konularda bilinçlendiriyor ve

ofisimizde bulunan tedbir ve önlemler konusunda

bilgilendiriyoruz. 

   Çalışanlarımızdan, Obdan Sistem  Yeniden Kullanım,

Geri Dönüşüm, Kompost ve İmha Prosedürlerine ve

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüze uymalarını bekliyoruz.

5 Çevreyi önemsiyoruz.
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   Hem kendimizin hem de paydaşlarımızın yarattığı

karbon ayak izini ve atıklarımızı mümkün olan en büyük

ölçüde azaltmak için özenle çalışıyoruz. Mevcut ve

gelecekteki emisyonlarımızı minimize etmeyi sağlayacak 

 fırsatları da keşfetmeye kararlıyız.  

  Bu hedef doğrultusunda da zorunlu tüketim

alanlarımızda düzenli ölçümler yapıyor ve bu kaynakların

ekonomik kullanımı ve tüketimi için için kontrolümüz

dahilinde atabileceğimiz bütün adımları atıyoruz:

5 Çevreyi önemsiyoruz.

Elektrik, doğalgaz ve su tüketim miktarlarımıza dikkat

ediyoruz. Bunun için aldığımız aksiyonlar:

-    Çalışanlarımızın gün ışığından daha fazla faydalanabilmesi
ve enerji sarfiyatının minimum düzeye indirilebilmesi için
ofisimiz açık ofis olarak tasarlanmıştır.

-  Ofisimizde Berlin Ergonomi Enstitüsünden araştırma raporlu,
enerji tasarrufunu %50 artıran Waldmann markalı
aydınlatmalar kullanılmaktadır.

-  Mesai saatinin sonunda tüm bilgisayarlar istisnasız olarak
kapatılmaktadır.

-   Fotokopi makinalarımız, tanımlanan süre içerisinde aktif
şekilde kullanılmadığında enerji tasarrufu moduna
geçmektedir.

-    Tuvaletlerde sensörlü ışık ve musluklar kullanılmaktadır.

-   Ofisimizde içme suyu için arıtma cihazları kullanılmaktadır.
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5 Çevreyi önemsiyoruz.

Mümkün olduğunca yeniden kullanılan, geri
dönüştürülen veya kompost haline getiri atıkları
üretmeye çalışıyoruz. Bunun için aldığımız aksiyonlar:

-  Fiziksel arşivden dijital arşive geçiş yapılarak kağıt israfının
önüne geçilmiştir.

-  Gümrükler Genel Müdürlüğünün “Kağıtsız Gümrük İşlemleri
Projesi” doğrultusunda, gümrük operasyonlarda kağıt
kullanımı minimuma indirilmiştir. 
     
-  IT çözümleri ile kağıda ihtiyaç duyulmaksızın idari süreçlerin
yönetilmesi sağlanmıştır.
        
-  Satın Alma Prosedürü ile satın alımı gerçekleştirilen kağıtlar
kontrol altına alınmıştır.
  
-  Ofislerimizde geri dönüşüm kutuları bulunmakta ve düzenli
olarak belediye tarafından toplanıp geri dönüşüme
gitmektedir.
     
-  Elektronik ise yine belediye tarafından toplanıp gerekli
birimlerde imha edilmektedir.
         
-  Bozulan ofis eşyaları tamir edilmekte, edilemiyor ise
bağışlanmaktadır.
       
-   Ofislerimizde tek kullanımlık plastik kullanılmamaktadır.
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5 Çevreyi önemsiyoruz.

Satın alma süreçlerimizde mümkün olduğunca yerel

firma ve işletmeler tercih ediyoruz. Ayrıca yine bu

firmalardan temin edeceğimiz ihtiyaçlarımızı için geri

dönüşüme uygun ürünler tercih ediyoruz. Satın Alma

sürecimizi yürütürken, sürdürülebilir hedefleri olan, bu

farkındalığa sahip tedarikçiler ile çalışma konusuna özen

gösteriyoruz. Tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızdan yeşil

ürünler tercih ediyoruz. Böylelikle tedarikçilerimizi,

sürdürülebilirlik konusunda daha da bilinçlendirmeyi

amaçlıyoruz.
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Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Çözüm

Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz ve İlgili

Tüm Taraflarımızdan Sürdürülebilirlik

Adına Beklentilerimiz Nelerdir?

-   Geçerli yerel yasalara, düzenlemelere ve izinlere uyunuz.
         
-   Kağıt tüketimini en aza indirgeyiniz, gerekmedikçe yazılı
doküman basmayınız, bastırmayınız.

-   Sera gazı emisyonlarını ölçünüz ve azaltınız.
       
-   Çevresel etkilerini sürekli olarak azaltmaya çalışınız.
         
- Mümkün olduğunca işlerinin yürütülmesinde enerji
kullanımlarını azaltınız.
         
-  Çalışanlarının katılmaya teşvik edildiği aktif, sürekli bir
eğitim programına sahip olunuz.

-  Materyal tedarik uygulamalarının bir parçası olarak pratik
olan yerlerde geri dönüştürülmüş içerikli ürünleri kullanmayı
taahhüt ediniz.
        
-   Aktif bir geri dönüşüm programına sahip olduğunuzu
gösteriniz.
       
-  Mümkün olan yerlerde alternatif yenilenebilir enerji
kaynakları kullanınız.
         
-  İşlemlerinde yalnızca yasal kaynaklı ve mümkünse sertifikalı
hammaddeleri kullanınız.
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UN Global Compact ve

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Nedir?

   2000 yılında kurulan UN Global Compact, 160’ın üzerinde

ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket

dışı üyesi ile, dünyadaki en büyük kurumsal

sürdürülebilirlik girişimidir. 

 Dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve

operasyonlarını, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve

yolsuzlukla mücadele alanlarındaki, belirledikleri 10 İlke‘ye

uyumlu hale getirmeleri için destekler  ve ayrıca tüm

insanlara, dünyamıza fayda sağlayan sürdürülebilir ve

kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş

birliği ile hareket etmelerine teşvik ederek, belirlenen BM

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş

dünyasına liderlik eder.

Kaynak: www.globalcompactturkiye.org                    
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Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin

10 İlkesi 

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli
ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı
olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu
müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son
verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları
desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü
faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve
yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü
yolsuzlukla savaşmalı

Kaynak: www.globalcompactturkiye.org      
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Referanslar & Linkler

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustaina
ble-development-goals.html

https://www.globalcompactturkiye.org/

https://sdgs.un.org/

https://sustainabledevelopment.un.org/content/document
s/5987our-common-future.pdf

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-
07/MSMEs_and_SDGs.pdf

Kaynak: www.globalcompactturkiye.org      
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