
Corteva Agriscience 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri
Topluluklarımız
Tesislerimizde ve tarım alanlarında çalışanların güvenliğini koruyacağız

• "Ciddi Kazalar", Amerikan Kimya Konseyi ve sektör raporlaması 
yönergelerine uygun olarak olay türüne göre tanımlanır.

• CTWW programları, belirli işyeri tehlikelerine maruz kalan çalışanları hedef 
alan çalışan sağlığı programlarının yanı sıra engelli çalışanlara destek, 
uluslararası iş seyahati hazırlığı, refah ve olumlu duygusal sağlık gibi tüm 
çalışanlara yönelik programları da içerir. Ek olarak; endüstriyel hijyen ve 
ergonomi programları güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.
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Bu hedef üç gösterge tarafından desteklenmekte:

• Ciddi kazaların ortadan kaldırılmasını sağlamak

• 2025 yılına kadar, işyeri sağlık risklerini kontrol etmek, çalışanları korumak ve 
sağlığını geliştirmek için çalışanların tamamını Corteva Çalışan Sağlığı 
(CTWW)  girişimine kaydedeceğiz.

• 2025 yılına kadar müşterilerimiz ve tarım endüstrisi için daha geliştirilmiş 
güvenlik performansı sağlayacak uzmanlık ve bilgileri paylaşmak amacıyla 
bir sistem uygulayacağız.

IÜreticilerin tarım pazarında, gıda sisteminde ve topluluklarda şeffaflık yoluyla ek değer yaratmalarını sağlayan 
dijital araçlar geliştirerek, üreticilerden tüketicilere tedarik zinciri şeffaflığını artıracağız. 



Corteva Agriscience 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri
Topluluklarımız
EKurumsal çalışmalarımızın olduğu tüm küresel topluluklarda ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde 2030 yılına 
kadar kadınları güçlendireceğiz, gençlere imkan sağlayacağız ve topluluklarla bağlantıda olacağız. 

Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html
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Yaklaşık 140 ülkede ve 104 tesiste iş yapıyoruz, 21.000 kişiyi istihdam 
ediyoruz.

Bu hedefi destekleme faaliyetlerimiz şunları içerir:

• Kadınları Güçlendirmek: Corteva Grows programı kadınları, bireysel 
başarılara ulaşmalarını garantilemek ve yaşadıkları topluluklara refah 
getirmelerine yardımcı olmak için destekler.

• Gençlere imkan sağlama: Corteva Grows, dünya genelindeki gençlerin 
eğitimsel başarısına ve gelişimine öncülük eden proje ve programları 
destekler ve gelecek için çeşitli tarımsal işgücü oluşturur.

• Topluluklarla etkileşim: Corteva Grows programı girişimleri, yaşadığımız 
ve çalıştığımız toplumdaki yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı olur ve her 
toplumun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yerel programlardaki 
gönüllü çabalarımız başarımızın toplum başarısı olmasını sağlayacaktır.

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html


Corteva Agriscience 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri
Topluluklarımız
2030 yılına kadar dünya genelinde insanları ve toplulukları desteklemek için Corteva 1 milyon çalışan saati 
gönüllü olacak

Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html
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1 milyon saatlik hedef, 10 yıldan fazla bir toplamı temsil ediyor.

Bu hedefi destekleme faaliyetlerimiz şunları içerir:

• Kadınları Güçlendirmek: Corteva Grows programı kadınları, bireysel 
başarılara ulaşmalarını garantilemek ve yaşadıkları topluluklara refah 
getirmelerine yardımcı olmak için destekler.

• Gençlere imkan sağlama: Corteva Grows, dünya genelindeki gençlerin 
eğitimsel başarısına ve gelişimine öncülük eden proje ve programları 
destekler ve gelecek için çeşitli tarımsal işgücü oluşturur.

• Topluluklarla etkileşim: Corteva Grows programı girişimleri, yaşadığımız 
ve çalıştığımız topluluklardaki yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı olur ve 
her topluluğun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yerel 
programlardaki gönüllü çabalarımız başarımızın toplum başarısı olmasını 
sağlayacaktır.

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html



