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Covid-19 pandemisinin başından bugüne 
yaşananlar, her alanda yapılan sürdürülebilirlik 
çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığın 
artmasını sağladı. Sürdürülebilirlik çalışmalarında 
yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla 
göreceği ve daha da yol alması gereken bir dönemi 
yaşıyoruz. Anadolu Grubu olarak, yıllardır 
sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalar yapan 
şirketlerimizden aldığımız motivasyonla, geçen yıl 
Grubumuzun gelecek odaklı vizyonunu temsil eden 
Anadolu'dan Yarınlara markamızı oluşturduk. 
Hemen ardından, Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına erişilmesi yönünde Grup olarak 
sağladığımız katkıyı ortaya koyan Anadolu Grubu 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk 
Raporu’muzu yayımladık. 

Bu yıl, kurucu ortakları TÜSİAD, TÜRKONFED ve 
UNDP olan Hedefler için İş Dünyası Platformu 
(B4G) ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma 
kapsamında sürdürülebilirlik çalışmalarını 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 
ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların 
raporlanmasında Türk iş dünyasına rehber olacak 
üç dokümanlık kapsamlı bir set hazırladık. 
İşletmelere stratejilerini, Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA) ile nasıl uyumlu hale 
getirebilecekleri konusunda rehberlik sağlayan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası'nı ve 
işletmelerin SKA'ları önceliklendirmesine, eyleme 
geçirmesine ve ilerlemelerini raporlamalarına 
yardım etmeyi amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması'nı Türkçe 
literatüre kazandırdık. Bu iki teorik dokümanın 
uygulama tarafını yönlendirmek amacıyla Anadolu 
Grubu SKA Uyumluluk Raporu’muzu hazırlarken 
takip ettiğimiz adımları, oluşturduğumuz 
metodolojiyi, yaşanabilecek zorlukları ve çözüm 
önerilerimizi paylaştığımız Anadolu Grubu SKA 

Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi 
Rehberi'ni hazırladık. 

B4G iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak 
çalışmanın ardından Grubumuzun ilk 
Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayına aldık.  
Ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim 
alanlarındaki sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 
anlattığımız raporumuz, The Global Reporting 
Initiative (GRI) onaylı olarak yayınlandı. 
Sürdürülebilirlik Raporumuz, AG Anadolu Grubu 
Holding ile yurt içi ve yurt dışındaki tüm Grup 
şirketlerinin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 faaliyet 
yılını içeren konsolide sürdürülebilirlik performansı 
verileri temel alınarak hazırlandı. 

Yakında zamanda Grubumuzun 2015-2019 
döneminde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
katkısını ortaya koyacağımız yeni raporumuzu da 
yayına alacağız. 

Her zaman söylediğimiz gibi, büyümeyi sadece 
rakamlarla ifade edilen ekonomik bir kavram 
olarak görmüyor, faaliyetlerimizi sosyal ve çevresel 
etkilerini de dikkate alarak yönetiyor, değerlerimizi 
ve stratejilerimizi dünyamız ve insanımız için daha 
güzel bir gelecek hayalimiz doğrultusunda 
belirliyoruz. Sürdürülebilirliği her alanda iş 
modellerine entegre edebilen şirketlerin bunun 
faydasını fazlasıyla göreceğine ve her alanda hızla 
yol alabileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki 
süreçlerde de işimizi en iyi şekilde yapmak, 
yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirmek, 
faaliyet gösterdiğimiz her alanda değer katmak 
öncelikli hedeflerimiz olacak. 

Anadolu Grubu Sürdürülebilirlik çalışmalarına 
TÜYİD Sürdürülebilirlik Kütüphanesi – Üyelerimizin 
Çalışmaları sekmesinden ulaşabilirsiniz. 
http://tuyid.org/tr/show.php?id=168 
 

                                                                                                       

Anadolu'dan Yarınlara – Anadolu Grubu 
Sürdürülebilirlik Çalışmaları 
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