HP Sürdürülebilir Etki Raporu
2021 Yönetici Özeti

Başkan ve CEO’muzun Mektubu
HP, kuruluşundan bu
yana inovasyonlarıyla
insanlığa olağanüstü
katkılar sağlamıştır.

Toplumumuzun üzerine inşa edildiği temeli test eden bir dizi
küresel zorlukla karşı karşıyayız. Devam eden bir salgından
hızlanan iklim krizine ve kalıcı eşitsizliğe kadar, bu zorluklar
hepimizi etkiliyor. Bunlara tepki verme şeklimiz, geleceğimizi
derin ve kalıcı olarak şekillendirmeye yardımcı olacak.
HP gibi şirketler, bu zorlukların çözülmesine yardımcı olmak
konusunda kritik bir role sahiptir. Bu nedenle 2021 yılında
iklim eylemi, insan hakları ve dijital eşitliğe odaklanmış
hedeflerle sektörümüzdeki en kapsamlı çevresel ve sosyal
etki gündemlerinden birini duyurduk. Bu hedeflere ulaşmak
için kararlı adımlar atıyoruz.
21. yıllık Sürdürülebilir Etki raporumuzda kaydettiğimiz
ilerlemeyi paylaşıyoruz. Lider olduğumuz alanların yanı
sıra daha fazlasını yapmamız için fırsatlar da mevcut.
Ekiplerimiz, etkimizi en üst düzeye çıkarmak için ortaklıklar
kurarken, sürekli iyileştirmeler yapmak için gerekli olan derin
aciliyet duygusuyla çalışıyor. Hiçbir şirket, sektör ve hatta
ülke tek başına önümüzde duran devasa küresel sorunları
çözemez ama, birlikte çalışarak daha iyi bir gelecek
yaratabileceğimizi biliyoruz.

KAPAK RESMİ: KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRMEK

HP’nin iş ortağı Girl Rising, kız çocuklarının eğitimi
ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı vurguluyor.
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İklim Eylemi
Dünyanın karşı karşıya olduğu tüm zorluklardan hiçbiri iklim
krizimizden daha büyük değil. Buna dayalı olarak, iddialı bir
iklim hedefi belirledik: 2040 yılına kadar, HP’nin tüm değer
zinciri (Kapsam 1, 2 ve 3) mutlak emisyonlarda %50’lik bir
azalma ile bu on yıllık dönemin sonuna kadar net sıfır sera
gazı emisyonuna ulaşacağız. 2019’dan bu yana zaten %9’luk
bir mutlak azalma elde ettik, ancak daha hızlı hareket etmemiz
gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, malzemelerimizi,
bunları döngüsel kullanımda nasıl tutacağımızı ve ayak izimizi
nasıl azaltacağımızı yeniden düşünüyoruz.

Plastik atıkları azaltma ve daha fazla geri dönüştürülmüş
plastik kullanma konusunda önemli ilerleme kaydettik. 2018’e
kıyasla tek kullanımlık plastik ambalajları %44 oranında
azalttık. 2025 yılına kadar %30’u hedeflediğimiz kişisel
sistemlerimizde ve baskı ürünleri portföyümüzde tüketici
sonrası geri dönüştürülmüş içerikli plastik kullanımını %13’e
çıkardık.
Ayrıca, 3B baskı özellikli HP Kalıplanmış Fiber Gelişmiş Alet
Takımı Çözümümüz ve ticari olarak satılan yegane sıfır
plastik içerikli kağıt şişelerin mucidi olan Select Packaging’i
satın almamız sonucu, 10 milyar $’lık fiber bazlı sürdürülebilir
ambalaj pazarını alt üst etmekteyiz.
HP yazıcılarda ve baskı hizmetlerinde kullanılan HP
olmayan kağıtlara dair ormansızlaşmayı önlemek için
orman restorasyonuna ve sorumlu yönetime yatırım
yapmak için Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Conservation
International, Arbor Day Vakfı ve Jane Goodall Enstitüsü
gibi önde gelen koruma ve çevre kuruluşlarıyla ortaklık
yapmaktayız. Ev ve ofis yazıcıları ile sarf malzemeleri,
bilgisayarlar ve ekranlar için tüm HP markalı kağıt ve kağıt
bazlı ambalajlar, 2020 yılından beri geri dönüştürülmüş veya
sertifikalı kaynaklardan ediniliyor.
Son olarak, yüzlerce üretim tedarikçimizi ve binlerce üretim
dışı tedarikçimizi sürdürülebilirlik programlarına dahil ederek
etki alanımızı genişletiyoruz. 2022’nin başlarında, 40’tan
fazla ülkede 10.000’den fazla iş ortağını kendi sürdürülebilir
etki yolculuklarında ilerlemeleri için yetkilendirmek amacıyla
Amplify Impact kanal iş ortağı programımızı genişlettik.
DEVAMI
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Başkan ve CEO’muzun Mektubu
İnsan Hakları
Etkimizi derinleştirmek için çalışırken bile, iş gücümüzün
çeşitliliğini genişletmeye odaklanıyoruz. Çeşitliliğe sahip
ve kapsayıcı bir iş gücü oluşturmak sadece yapılacak doğru
şey değil, aynı zamanda iş açısından da mantıklıdır. Farklı
ekipler her zaman mevcut yeniliklere katkıda bulunacak
ve pazara göre iyi performans gösterecektir.

Daha güçlü bir HP inşa etmek
HP, kurulduğu ilk günden beri inovasyonun insanlığa
olağanüstü katkılar sağladığı bir şirket olmuştur.
Çalışanlarımız, dünyada oynayabileceğimiz rol için
tamamıyla yeni olasılıkları görme vizyonuna ve iddialı
ilerlemeye ilham veren teknoloji yaratma ustalığına
defalarca sahip oldular.

2025 yılına kadar Siyahi ve Afrika kökenli Amerikalı HP
yöneticilerinin sayısını ikiye katlamayı ve 2030 yılına kadar
liderlikte 50/50 cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefliyoruz. HP,
liderlik pozisyonlarında kadınlar için en iyi teknoloji şirketleri
arasında yer alırken (ve 2021’de ABD’deki çalışanlarımızın
yaklaşık %45’ini ırksal/etnik azınlıklar teşkil etmişken)
her düzeyde kapsayıcı temsiliyeti iyileştirmenin yollarını
araştırıyoruz.

Söz konusu vizyon ve ustalık, bugün Sürdürülebilir Etki
hedeflerimize göre kaydettiğimiz ilerlemeye yansıyor. Bunun
dünya ve işimiz üzerindeki etkisi açık. Aslında Sürdürülebilir
Etki girişimlerimiz, şirketin 2021 mali yılında 3,5 milyar $’dan
fazla yeni satış imkanı edinmesine yardımcı oldu ve bu
da önceki yıla göre üç kat artış demek. Basitçe söylemek
gerekirse, bir amaç doğrultusunda yenilik yaptığımızda,
hem iş dünyasının hem de toplumun gelişmesi için gerekli
koşulları yaratıyoruz.

Dijital Eşitlik
Ayrıca, birçok kişinin dijital ekonomiye katılımını engelleyen
unsurların ortadan kaldırılmasına yardımcı olma konusunda
da kararlıyız. Dünya çapında yaklaşık 3 milyar insan erişim,
finansman gücü veya kullanılabilirlik eksikliği nedeniyle
çevrimdışı durumda. COVID-19 salgını bu sorunun derinliğini
ortaya çıkardı ve birçok okul ve işletme uzaktan çalışmaya
başladığından durum daha da kötüleşti.
Bu nedenle, 2021’de on yıllık dönemin sonuna kadar
150 milyon insan için dijital eşitliği hızlandırma sözü verdik.
Bu, Şubat 2022’de başlatılan Digital Equity Accelerator
programı aracılığıyla Girl Rising, NABU, MIT Solve ve Aspen
Digital gibi önemli öncelikli iş ortaklarının işbirliği ve desteği
ile ulaşmayı hedeflediğimiz bir hedeftir.
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Dünyanın en sürdürülebilir ve adil teknoloji şirketi olma
yolunda kaydettiğimiz ilerlemeden ilham alıyorum.
Umarım başarımız, şirketlerimiz, ailelerimiz ve
topluluklarımız için görmek istediğimiz geleceği yaratma
konusunda diğer işletmeleri bize katılmaya teşvik eder.
Teşekkürler,

Enrique Lores
Başkan ve CEO
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Sürdürülebilir Etki Stratejisi
HP, dünyanın en
sürdürülebilir
ve adil teknoloji
şirketi olmayı
hedeflemektedir.
İddialı gündemimiz bilime
dayanmaktadır ve BM
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ile uyumludur.
HP zamanımızın en belirleyici
ve acil sorunları ve en büyük
etkiyi yaratabileceğimiz yerler
arasında bağ kurmaktadır.
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Karbon
emisyonları

Döngüsellik

Ormanlar

İklim Eylemi

Yetkilendirilmiş
çalışanlar

Kapsayıcılık ve
aidiyet kültürü

Sosyal adalet,
ırk ve cinsiyet
eşitliği

İnsan Hakları

Eğitim

Sağlık

Ekonomik
fırsat

Dijital Eşitlik
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İş Etkisini Genişletme
Ticari değer

3,5
milyar $
Sürdürülebilir Etki’nin etkileyici
bir faktör olduğu 2021 yılında
3,5 milyar $ tutarında yeni satış
kazancı elde edildi.

Sürdürülebilirlik Tahvili
31 Ekim 2021 itibarıyla, HP’nin ilk
Sürdürülebilirlik Tahvili’nden elde edilen
yaklaşık 1 milyar $ net gelir, uygun
projelere tahsis edildi.
2

Eko etiketler
HP, ENERGY STAR®, EPEAT® ve Blue Angel
dahil olmak üzere kayıtlı ürün eko etiketleri
için müşteri gereksinimlerini karşıladığı
7 milyar $ üzerinde yeni satış gerçekleştirdi.
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7 milyar
$

Amplify Impact

1

5

1 milyar
$

Takdir

HP Amplify Impact iş ortakları,
Nisan 2022 itibarıyla 10.000’den
fazla sürdürülebilirlik eğitim
kursunu tamamladı.

10.000
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İklim Eylemi

BİR MİLYON AĞAÇ

HP, 2022 yılında Dr. Jane Goodall ve
Jane Goodall Enstitüsü’nün “Jane’s
Green Hope” kampanyası ve Arbor
Day Vakfı ile ortaklaşa olarak bir
milyon ağaç dikmeyi taahhüt etti.
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Jane’s Green Hope kampanyası hakkında daha fazla bilgi edinin

Hedefler ve İlerleme Durumu
İklim eylemi stratejimiz, sektörün en sürdürülebilir
ürün ve çözüm portföyünü tasarlarken net sıfır
karbona, tamamen yenilenebilir ekonomiye doğru
ilerlemektir.

HP GEZEGEN ORTAKLARI

1.500 ton Orijinal HP Mürekkep
Kartuşu 2021 yılında geri dönüştürüldü.
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Hedefler

İlerleme

2030’a kadar HP değer zinciri sera gazı
(GHG) emisyonlarını %50 azaltmak
(2019’a kıyasla) ve 2040’a kadar net sıfır
emisyona ulaşmak.3

HP’nin 2021 yılındaki 28.459.500 ton CO2e
karbon ayak izi, öncelikle artan enerji
verimliliği ve satılan ürün karışımındaki
değişikliklerden kaynaklanan ürün
kullanımına dair azalmalar nedeniyle 2019’a
göre %9 daha az oldu.

2030’a kadar ürünler ve ambalajlarda
%75 döngüselliğe ulaşmak.4

Ağırlığa göre %39 döngüsellik.5

2030 yılına kadar ürünlerimizde ve baskı
hizmetlerimizde kullanılan HP olmayan
kağıtlara dair ormansızlaşmaya karşı
önlem almak.6 Ev ve ofis yazıcıları, sarf
malzemeleri, bilgisayarlar ve ekranlara
dair tüm HP markalı kağıtlar ve kağıt bazlı
ambalajlar için yalnızca sürdürülebilir
elyaf tedariğine devam etmek.7

Yıl boyunca ürünlerimizde ve baskı
hizmetlerimizde kullanılan kağıt için toplam
elyaf ayak izimizin %23’ünü ele aldık.
Programlarımız, bu ayak izinin %19’unu
temsil eden HP olmayan kağıtlara dair
ormansızlaşmayı önledi. 8 2020 yılından
beri ev ve ofis yazıcıları, sarf malzemeleri,
bilgisayarlar ve ekranlar için tüm HP
markalı kağıt ve kağıt bazlı ambalajlar, geri
dönüştürülmüş veya sertifikalı kaynaklardan
elde edilmektedir.9 Bunlar 2021 yılı boyunca
söz konusu ayak izinin %4’üne eşit olmuştur.

Durum
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Karbon Emisyonları
Ekonomik olarak büyürken karbon ayak izimizi azaltmak

%68 Tedarik zinciri

1,46
milyon
%39

%31 Ürünler ve çözümler

%1 Operasyonlar

%59

2021 yılında HP ve iş ortaklarının
enerji verimliliği programları
aracılığıyla katılan tedarikçiler
sayesinde, 2010’dan bu yana
1,46 milyon ton CO2e emisyonu11
önlendi ve kümülatif olarak
992 milyon kWh (119 milyon $)
elektrik tasarrufu sağlandı.

2021 yılına kadar ürün kullanımı
sırasında CO2e emisyon yoğunluğunda %39 azalma (2015 yılına
kıyasla) ve 2025 yılına kadar %30
azalma hedefimize ulaşmak.12

EKO ETİKETLER

658 HP ENERGY STARsertifikalı kişisel
sistemler ve baskı
ürünleri; diğer tüm
üreticilerden daha
fazladır.13

Toplam Kapsam 1, 2 ve 3
GHG emisyonları
10

2019
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2021

%59 oranında küresel
operasyonlardan kaynaklanan
Kapsam 1 ve Kapsam 2 CO2e
emisyonlarında azalma
(2015 yılına kıyasla).
31.385.800
ton CO2e

8

2020

29.191.000 ton
CO2e

28.459.500
ton CO2e
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Döngüsellik
Döngüsel iş modeli geliştirmek

300
Ürünler

Ambalaj

Yeniden
kullanım
ve geri
dönüşüm

9

HP, 2017’den beri dünya çapında
okyanus kaynaklı plastik içeren
300’den fazla yeni ürünü piyasaya
sürmüştür.

%13
%44
389
bin
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Ürünlerimizde %13 oranında
tüketici sonrası geri
dönüştürülmüş içerikli plastik
kullanılmış15 ve 2016’dan beri
1.200 tondan fazla okyanus
kaynaklı plastik kullanılmıştır.
2020’deki %19’luk azalmaya
kıyasla, 2018’den bu yana
ambalajlarımızdaki tek
kullanımlık plastikte %44
azalma.16

2019’dan bu yana 389.000 ton
donanım yeniden kullanılmış
veya geri dönüştürülmüş
ve sarf malzemeleri geri
dönüştürülmüştür.

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

ABD’nin Kaliforniya eyaleti Roseville şehrindeki
geri dönüşüm ortağı çalışanımız, geri dönüşüm
için HP donanımlarını parçalarına ayırmaktadır.
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Ormanlar
Ormanları korumak
ve restore etmek
Ev ve ofis yazıcıları ile sarf
malzemeleri, bilgisayarlar ve ekranlar
için tüm HP markalı kağıt ve kağıt
bazlı ambalajlar, 2020 yılından beri
geri dönüştürülmüş veya sertifikalı
kaynaklardan elde ediliyor.17

14.420

14.420 hektar (35.633 akre) orman restore edilmiş
veya sorumlu bir şekilde yönetilmiştir.18

80 milyon $
HP yazıcılarla baskı işlerinin ormanlar
üzerindeki olası etkilerini ele almak için
WWF’yi 80 milyon $ destekleme taahhüdü
verilmiştir.
10
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ORMAN DOSTU

REGUA Nursey çalışanı
Brezilya’daki Atlantik
Ormanı için fidanları
dikiyor.
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İnsan Hakları

LİDERLİKTE KADINLAR

HP’nin Seçkin Teknoloji
Uzmanı Dr. Lihua Zhao, HP
Laboratuvarlarındaki 3D Lab’in
Küresel Başkanıdır.
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Dr. Zhao hakkında daha fazlasını okuyun

TEDARİK ZİNCİRİ SORUMLULUĞU

Tedarik zinciri çalışanı, Çin’deki bir
fabrikada montaj sürecini destekliyor.

Hedefler ve İlerleme Durumu
Güçlü bir çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürü yaratmak
ve ekosistemimiz genelinde insan haklarını, sosyal adaleti
ve ırk ve cinsiyet eşitliğini ileriye taşımak ve herkes için
çıtayı yükseltmek amacıyla çalışmaktayız.

12

2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu Yönetici Özeti

Hedefler

İlerleme

2015’in başından bu yana çalışan yetkilendirme
programları aracılığıyla 2030’a kadar 1 milyon işçiye
ulaşmak.19

2021 yılına kadar 349.000 çalışana ulaştık.

2030 yılına kadar önde gelen sözleşmeli imalat
tedarikçilerimizin ve yüksek riskli bir üst sınıf
tedarikçilerimizin %100’ünde işçi ve insan haklarına
saygı duyulmasını sağlamak.20

2021 yılında, önemli sözleşmeli üreticilerimizin
insan hakları değerlendirmelerini yürütmeye
devam ettik. 2022 için güvence hesaplamalarını
raporlamayı amaçlamaktayız.

2030’a kadar HP liderliğinde 50/50 cinsiyet eşitliğine
ulaşmak.21

Kadınlar dünya genelinde yönetici seviyesi ve üzeri
pozisyonların %32,5’ini temsil etmektedir (31 Ekim
2021 itibarıyla).

2030 yılına kadar mühendislikte %30’dan fazla teknik
kadın hedefine ulaşmak.

Kadınlar, dünya genelinde mühendislik ve teknoloji
pozisyonlarının %22,7’sini temsil etmektedir
(31 Ekim 2021 itibarıyla).

2020 başlangıç değerinden 2025’e kadar Siyahi/
Afrikalı Amerikalı yönetici22 sayısını ikiye katlamak.

Siyahi/Afrikalı Amerikalı yöneticilerin sayısı
2020’ye kıyasla %33 artmıştır.

Durum
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Kapsayıcılık ve Aidiyet Kültürü
Yönetim kurulu

23

Yöneticiler

(direktör ve üstü)

Teknik pozisyonlar

Çalışanların %94’ü
HP’nin çeşitliliğe
değer verdiğini
düşünmektedir.
24

%46
kadınlar 2021

%33
kadınlar 2021

%23

%45 2020 | %42 2019

%32 2020 | %31 2019

%22 2020 | %22 2019

%46
azınlıklar 2021

%33

oranında Siyahi/
Afrikalı Amerikalı
yönetici sayısında artış
(2020’ye kıyasla).

kadınlar 2021

%87 oranında
çalışan işte kendileri
olabildiklerini
söylemiştir.

ÇEŞİTLİ BAKIŞ AÇILARI

Malinda, Washington
D.C.’deki HP SLED, Satış
Yöneticilerine ve Üst
Düzey Yöneticilere dair
ABD ve Orta Atlantik
Genel Müdürüdür.

%2,6

oranında ABD’de Siyahi/
Afrikalı Amerikalı teknik
temsiliyet (2020’deki
%2,3 orana kıyasla).

%45 2020 | %58 2019
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Sosyal Adalet ve Irk ve Cinsiyet Eşitliği
Tedarikçi
çeşitliliğini artırmak

Geleceğin
yeteneklerine
yatırım yapmak

2021’de küçük ve çeşitli
tedarikçilere 362 milyon $
harcandı.

1.200

25

2022 takvim yılında %10’a ulaşma
hedefiyle, 2021’de Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli
tedarikçilere ayrılan bütçenin
%4,5’i Siyahi/Afrikalı Amerikalı
tedarikçilere harcanmıştır.

HP tarafından 2021’de başlatılan HBCU Teknoloji
Konferansı’na 70 Tarihsel Siyahi Kolej ve Üniversiteden
1.200 öğrenci ve personel katılmıştır.

Ulusal politikayı
etkilemek

650 milyon $
Çeşitli tedarikçi harcamalarından
kaynaklanan toplam 650 milyon $
tutarında ekonomik etki.

50

26

DEĞİŞİME KATILIM

HP çalışanı Kevin, HP Irk Eşitliği ve Sosyal Adalet
Çalışma Kolu ve Siyahi Çalışan Etki Ağı’nda aktif
olarak görevlidir.

14

2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu Yönetici Özeti

Dijital eşitliğe dair eyalet ve federal düzeylerinde
finansmanı artırmak için 50 yasa tasarısı takip
edilmiş ve beşi desteklenmiştir.

2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu’nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Yetkilendirilmiş Çalışanlar

%114

oranında HP’nin tedarik zinciri sürdürülebilirlik
programlarına fabrika katılımı arttı27
(2015 yılına kıyasla).

37.000
çalışana 2021’de yetenek geliştirme
programları aracılığıyla ulaşılmıştır.

%95

oranında HP’nin toplam üretim tedarikçilerini
temsil eden tedarikçi, sosyal ve çevresel bir
değerlendirmeden geçti.

TEDARİK ZİNCİRİ SORUMLULUĞU

2021’de devam eden, mevcut ve yeni
satışlara dair yaklaşık 2 milyar $ için
tedarik zinciri sorumluluğu hesaba
katılmıştır.28

15
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Dijital Eşitlik

ARAYI KAPATMAK

Ebeveynleri Destekleyen
Ebeveynler’in Kurucusu
Tanesha Grant, HP dizüstü
bilgisayarlarını kendi
topluluğundaki ailelere
dağıtıyor.
16

2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu Yönetici Özeti

Ebeveynleri Destekleyen Ebeveynler hakkında daha fazla bilgi edinin

ANA DİLDE KİTAPLAR

NABU temsilcileri, aileleri NABU
uygulamasıyla tanıştırıyor.

Hedefler ve İlerleme Durumu
Pek çok kişinin gelişmek için ihtiyaç duyduğu eğitim, iş ve sağlık
hizmetlerine erişimi engelleyen dijital uçurumu ortadan kaldıran,
bütünsel çözümlerin etkinleştirilmesine ve yenilenmesine öncülük
etmeyi hedeflemekteyiz. Yaşamları ve toplulukları dönüştürmek için
dijital kapsayıcılığı teşvik etmekteyiz.

17
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Hedefler

İlerleme

Durum

2015’in başından başlayarak, 2025 yılına kadar
100 milyon kişiye daha iyi öğrenim sonuçları29
sunmak.

2015’in başından bu yana (24 milyonu 2021’de
olmak üzere) 74,3 milyondan fazla öğrenci ve
yetişkin öğrenci HP’nin eğitim programlarından
ve çözümlerinden yararlanmıştır.

2021’in başından bu yana 150 milyon kişi için
2030’a kadar dijital eşitliği30 hızlandırmak.

2021’de 4,3 milyon kişi için dijital eşitlik
hızlandırılmıştır.

2016-2030 yılları arasında 1,5 milyon HP LIFE
kullanıcısının kaydını yapmak.

2016’dan bu yana 533.000 kullanıcı
kaydedilmiştir.

2025 yılına kadar 1,5 milyon çalışan gönüllü saati
katkıda bulunmak (2016’nın başından beri kümülatif
olarak).

2016’dan bu yana 692.000 çalışan gönüllü
çalışma saatine ulaşılmıştır.

2025 yılına kadar HP Vakfı ve çalışan topluluğu
bağışlarına31 100 milyon $ katkıda bulunmak
(2016’nın başından beri kümülatif olarak).

2016’dan bu yana HP Vakfı ve çalışan topluluğu
bağışlarında 73,4 milyon $’a ulaşılmıştır.

2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu’nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Eğitimsel ve Ekonomik Fırsat
Engelliler

Kadınlar ve Kız Çocukları

Eğitimciler

Girl Rising ile ortaklaşa çalışarak, 2019’dan
2022’ye kadar Amerika Birleşik Devletleri,
Hindistan ve Nijerya’da 10 milyona yakın
öğrenci ve öğretmeni yeni bir kapsayıcı
müfredat ve teknoloji çözümleri ile donatmayı
hedeflemekteyiz ve 2021 yılı boyunca 7 milyon
kişiye ulaştık.

Beceriler, kaynaklar ve mentör temin ederek
Nijerya’daki öğretmenleri kız çocuklarını destekleme
ve kaliteli eğitim haklarını ilerletme konusunda
yetkilendirmek için, 1 Million Teachers ve Girl Rising
ile işbirliği içinde HP Mentor Teacher Programı’nı
başlattık. 2021 yılına kadar yaklaşık 585.000
öğretmen ve öğrenci programa dahil olmuştur.

Governor Morehead Okulu

ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİ

1,96
milyon
kişi 2021
yılında
etkilendi

584
BINDEN
FAZLA
kişi 2021
yılında
etkilendi

Tarihsel olarak dışlanmış
ve marjinalleştirilmiş
topluluklar

Governor Morehead Okulu’nda HP
Bilgisayar Öğrenim Laboratuvarı’nda
öğrenim gören öğrenci.

HP, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kuzey Karolina eyaletinin
Raleigh şehrindeki Governor Morehead School ile kapsayıcı
bir eğitim ortaklığı aracılığıyla, öğretmenler ve personel için
teknoloji “paketleri” ve sürekli eğitim imkanı sağlamıştır. Dizüstü
bilgisayarlar ve iş istasyonları, büyük monitörler, harici klavyeler
ve gürültü önleyici kulaklıkları içeren paketler, evde ve HP Bilgisayar
Öğrenim Laboratuvarı kampüsünde öğrenimi desteklemekte
ve görme engelli öğrencilerin kritik dijital becerilerini geliştirmeye
devam etmelerini sağlamaktadır.
18
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HP, Go Stella Go! ve I Love Being Me dahil olmak
üzere ana dillerde sosyal ve kültürel açıdan
konuyla ilgili kitaplar aracılığıyla çocukluk çağı
okuryazarlığını ilerletmek için NABU ile işbirliği
yapmaktadır. Ayrıca HP, her yıl çocuklar için
yüzlerce kitap yayınlamak üzere 200’den fazla
Afrikalı yazar ve çizerin eğitiminde NABU’yu
desteklemek amacıyla Ruanda’daki Kigali
Halk Kütüphanesi’nde NABU HP Yaratıcılık
Laboratuvarı’nı kurmaktadır.

674.000
kişi 2021
yılında
etkilendi
UZAKTAN ÖĞRENİM

Girl Rising tarafından sunulan evde öğrenim
kılavuzları, salgın sırasında dijital uçurumun
kapatılmasına yardımcı olmuştur.
2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu’nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Sağlık
İlaç araştırmalarını
hızlandırmak

Sağlık hizmetlerini
dönüştürmek

Aşıların ve ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi için BM SDG
3.b’yi destekleyen bir biyobaskı platformu olan HP D300e Dijital
Dağıtıcı, araştırmacıların ilaç ve aşı araştırmaları için gereken çok
küçük (pikolitre) miktarlarda sıvıyı saniyeler içinde dağıtmalarına
veya baskı işlerinde kullanmalarına imkan tanımaktadır.
Bu, zamandan tasarruf sağlayabilmekte ve manuel pipetleme
yöntemleriyle ilişkili plastik atıkları azaltabilmektedir.

HP’nin 2021’de piyasaya sürdüğü 3B Arize Ortotik Çözümü’nü
kullanan hizmet sağlayıcıları, bir hastayı tarayabilmekte ve sektör
standardı değişiklikleri hassasiyet ve tutarlılıkla uygulayarak
beş dakika gibi kısa bir sürede hastanın ayakları için özel
ortezler reçete edebilmektedir. HP’nin 3B Arize Çözümü üretimi
basitleştirerek karbon emisyonlarını ve atıkları azaltmaya yardımcı
olmayı amaçlamaktadır. Hasta için bu, kişisel sağlık ve esenlik
ihtiyaçlarını karşılamaya uygun özelleştirilmiş bir ortezin doğru bir
şekilde teslim alınması anlamına gelmektedir.

Kanser araştırmalarını
ilerletmek
HP’nin Mikroakışkanlar ve Sistemler Teknoloji Laboratuvarı, nadir
kanser hücrelerini izole etmek için araştırma amaçlı yeni bir yöntem
geliştirmeye dair çalışmalarını yürütmektedir ve araştırmacıların
kişiselleştirilmiş terapiyi desteklemesine ve sıvı biyopsileri
yoluyla tedavi sonrası kanser hücrelerinin tespitine yardımcı olma
potansiyeline sahiptir.
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HP Vakfı
Imagine Grants
Hibeleri

HP LIFE
HP Vakfı, HP LIFE aracılığıyla genç yenilikçi şirketler, öğrenciler
ve küçük işletmeler için ücretsiz temel iş ve BT beceri eğitimleri
sunmaktadır. 2021 yılında HP LIFE’a 163.000 yeni kullanıcı
kaydoldu. Bu, 2020 kullanıcı sayısına göre %5 daha fazladır.
Tüm HP LIFE kursları, Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri
(WCAG) 2.1 ile uyumludur.

163.000

+%5

2021
yılında yeni
kullanıcılar

2021 yılında
katılım artışı

HP liderleri ve ülke yöneticileri, HP Vakfı
Imagine Grants Hibeleri aracılığıyla yerel kâr
amacı gütmeyen kuruluşlara nakit hibeleri
tahsis etmektedir. 2021 yılında, teknoloji veya
teknolojiyle ilgili eğitim programlarının satın
alınmasını sağlamak için dünya çapında
1,24 milyon $ tutarında Imagine Hibesi
gerçekleştirdik.

40 Days of Doing Good
Hibesi
1,24
milyon
$ dünya
çapında
Imagine
Grant Hibesi

3.700
Çalışan

Afet Kurtarma
ve Dayanıklılık
HP Vakfı, 2021 yılında orman yangınları, sel,
bombalamalar, deprem, kış fırtınası ve COVID-19
yardımı da dahil olmak üzere dünya çapındaki
insani krizlere yönelik müdahale çabalarını
desteklemek için yaklaşık 1,84 milyon $ bağışta
bulunmuştur. HP Vakfı, 2021 yılında toplam
6,96 milyon $ nakit katkı sağlamıştır.

2021 yılında, HP’nin yıllık 40 Days of Doing Good kampanyasına
51 ülkeden yaklaşık 3.700 çalışan katılmıştır. Çalışanlar, 171 projeyi
desteklemek için 26.150 saat gönüllü olarak çalışmıştır. HP Vakfı,
bu çabaları, çalışanlarımız tarafından aday gösterilen eğitim ve
teknolojiyle ilgili öğrenim sivil toplum kurumlarının çalışmalarını
desteklemek için toplam 494.000 $ tutarında bağışlarla
tamamlamıştır.

51
Ülkeler

171
Projeler

1,84
milyon $
tutarında
destek
çabası

ÜCRETSİZ BECERİ EĞİTİMİ

Tunuslu girişimci Baya
Charaabi, HP LIFE ve Mashrou3i
programı aracılığıyla öğrendiği
becerileri kullanarak Haute
Couture Lella Baya’yı
kurmuştur.
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6,96
milyon $
nakit katkı
(2021 yılında)

GÖNÜLLÜLÜK ZAMANI

HP Kanada çalışanları Terri ve
Kin, bir HP gönüllülük etkinliğinde
zamanlarını paylaşıyorlar.

2021 HP Sürdürülebilir Etki Raporu’nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Son Notlar
1

2

3

4

5

6

7

2021 yılında, sürdürülebilirlik kriterlerinin bilinen bir
faktör olduğu ve HP’nin Sürdürülebilirlik ve Uygunluk
kuruluşu ile Ticari kuruluşu tarafından aktif olarak
desteklenen 3,5 milyar ABD doları değerinde yeni
satışı (toplam sözleşme değeri) takip ettik.
31 Ekim 2021 itibarıyla, HP Inc., sürdürülebilirlik
Tahvili Çerçevesi uyarınca, 1 Mayıs 2019-31 Ekim
2021 döneminde Sürdürülebilirlik Tahvilinden
elde edilen yaklaşık 1 milyar $ tutarında net geliri
uygun projelere tahsis etmiş bulunmaktayız.
Tahsis edilmemiş hiçbir gelir kalmamıştır.

kağıt tabanlı ambalajlar, Forest Stewardship
Council® (FSC®) sertifikası tercih edilerek,
sertifikalı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan
elde edilmektedir. Ambalaj, içinde ürünün
bulunduğu kutu ve kutunun içindeki tüm kağıt
tabanlı malzemeler anlamına gelmektedir.
8

2019’a kıyasla, 1., 2. ve 3. Kapsam Sera Gazı
emisyonunda mutlak azalma. Ürün kullanımı
sırasında tüketilen HP olmayan kağıtları içermez.
HP’nin toplam yıllık ürün ve ambalaj içeriğinin,
2030 yılına kadar geri dönüştürülmüş ve
yenilenebilir malzemelerden ve yeniden
kullanılan ürünlerden ve parçalardan gelecek
ağırlıklı yüzdesi.

9

HP’nin toplam yıllık ürün ve ambalaj içeriğinin, geri
dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerden
ve yeniden kullanılan ürünlerden ve parçalardan
gelen ağırlıklı yüzdesi. 2021 verileri aşağıdaki
ürünleri veya bu ürünlere dair ambalajları
içermemektedir: PageWide Endüstriyel ve 3B
baskı ürünleri; veya ayrı olarak satılan kişisel
sistem aksesuarları ve baskı aksesuarları.
Ağırlıkça elyaf, 1) katı üçüncü taraf standartlarına
göre sertifikalandırılacak, 2) geri dönüştürülecek
veya 3) HP’nin Orman Dostu Çerçevesi
aracılığıyla orman restorasyonu, koruması ve
diğer girişimlerle dengelenecektir.
Ev ve ofis yazıcıları ve sarf malzemeleri,
bilgisayarlar ve ekranlar için HP marka kağıt ve
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10

Baskı ürünlerimizin ve baskı hizmetlerimizin
kullanımında tüketilen tahmini yıllık toplam
kağıt tonajından sorumlu kaynak bulma
programlarımız aracılığıyla kurum içi olarak
azalttığımız kağıtların ağırlığını çıkararak,
olası ormansızlaşmaya karşı sivil toplum
ormancılık kuruluşları ile birlikte yürütülen
projelerle ele alınacak olan ürünlerimiz ve baskı
hizmetlerimizde kullanılan kağıdın yıllık tonajını
hesaplamaktayız. HP olmayan kağıtlar, 2021 yılı
boyunca toplam elyaf ayak izimizin %96’sını
temsil etmiştir. Bkz. HP Orman dostu muhasebe
kılavuzu.
Tüm HP markalı kağıtlar sertifikalı kaynaklardan
elde edilmektedir; bilgisayarlar, ekranlar, ev ve
ofis baskı işleri ve sarf malzemeleri için kağıt
bazlı ambalajlar, tedarikçiler tarafından HP’nin
doğruladığı hacme göre minimum %97 oranında
geri dönüştürülmüş veya onaylanmıştır. Ambalaj,
içinde ürünün bulunduğu kutu ve kutunun
içindeki tüm kağıt tabanlı malzemeler anlamına
gelmektedir. Ticari, endüstriyel ve 3B ürünler,
tarayıcılar, kişisel sistem aksesuarları ile yedek
parçalar için ambalajlar dahil değildir.
2021 Sürdürülebilir Etki Raporu, karbon ayak izi
hesaplamalarımızın kesinliğini yükseltmek ve
2030 sera gazı emisyonlarını azaltma hedefimize
uyum sağlamak için çeşitli metodolojik
güncellemeleri yansıtmaktadır. Ayrıntılara
buradan bakabilirsiniz.

11

12

HP, belirli enerji verimliliği projelerinden (bu
projeler olmadan öngörülen enerji kullanımına
kıyasla) ve tedarikçinin sıfır emisyonlu
enerji kullanımına göre tedarikçi tarafından
bildirilen enerji tasarruflarına dayalı olarak
önlenen tedarikçi sera gazı emisyonlarını
tahmin etmektedir. Bu enerji verileri, elektrik
ve yakıt türleri için emisyon faktörleri
kullanılarak önlenen sera gazı emisyonlarına
dönüştürülmektedir. Ayrıca bu veriler, ürün
taşıma verimliliğini artırmaya yönelik belirli
girişimlerle ilgili olarak, ürün taşımacılığıyla ilgili
önlenen sera gazı emisyonlarına dair tahminleri
de içermektedir.
Ürün kullanımına dair sera gazı emisyon
yoğunluğu, ürün karması ve işin büyümesindeki
değişiklikleri dikkate alarak portföyümüzün
performansını açıklar. Ürünün öngörülen kullanım
ömrü boyunca birim sera gazı emisyonu başına
HP ürünlerinin kullanımından kaynaklanan
sera gazı emisyon yoğunluğu ölçümleri. Bu
değerler daha sonra kişisel sistemlerin ve baskı
ürünlerinin mevcut yıldaki toplam gelire katkısı
ile ölçülür. Bu emisyonlar, dizüstü bilgisayarlar,
tabletler, masaüstü bilgisayarlar, mobil bilgi
işlem cihazları, iş istasyonları ve her yıl sevk
edilen HP ürün birimlerinin %99’undan fazlasını
temsil etmektedir. HP mürekkep püskürtmeli,
LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex ve Jet
Fusion 3B yazıcılar; ve tarayıcılar. HP, karbon
ayak izi hesaplama metodolojisini 2021’de
güncellemesine rağmen (buradaki 2021 HP
Sürdürülebilir Etki Raporu’nun 15. sayfasındaki
metodolojik güncellemeler kutusuna bakın),
geçmiş yıllarla kıyaslanabilirlik için söz konusu
ölçümü orijinal metodolojiyi kullanarak
hesaplamaya devam etmekteyiz.

13

31 Ekim 2021 itibarıyla

14

31 Aralık 2021 itibarıyla. Ürünlerin tümü bütün
ülkelerde sunulmamaktadır. 2016’dan bu yana,
Haiti’de sağlam bir yerel OKP tedarik zincirinin
oluşturulmasını destekleyerek ve 300’den fazla
ürünün tasarım ve üretimine küçük miktarlarda
OKP ekleyerek, okyanus kaynaklı plastiklere
(OKP) dair artan zorluğun üstesinden gelmek
için çok çalışmaktayız ve ürünlerimizde bugüne
kadar toplam 1.290 ton OKP kullanılmıştır.

15

Rapor yılı içinde gönderilen tüm HP kişisel
sistemlerinde, yazıcı donanımlarında ve baskı
kartuşlarında kullanılan plastiğin tamamının
yüzdesi olarak geri dönüştürülmüş plastik (RCP).
Toplam hacim, marka lisanslı ürünleri ve yedek
parça donanım aksesuarlarını içermemektedir.
Toplam RCP, HP ürünlerinde kullanılan tüketici
sonrası geri dönüştürülmüş plastik, kapalı
döngü plastik ve okyanus-kaynaklı plastikleri
içermektedir. Kişisel sistemlere dair plastik,
EPEAT® çevreye uygunluk etiketi kriterleri ile
tanımlanmaktadır. Geri dönüşüm ve/veya geri
dönüştürülmüş ham maddelerin kullanımı ve
dağıtımı ile ilgili kısıtlamalara tabidir.

16

Gönderilen birim başına (ağırlıkça) azaltılmış
birincil plastik ambalajın yüzdesi olarak
hesaplanır. İkincil ve üçüncül ambalaj bileşenlerini
içermez. HP kişisel sistemleri ve yazıcı donanım
ambalajlarını içerir. Aşağıdakiler için ambalajı
içermez: PageWide XL ve DesignJet yazıcılar
dışındaki Graphics Solutions donanımı; 3B yazıcı
donanımı; baskı sarf malzemeleri; yenilenmiş
ürünler; ve üçüncü taraf seçenekleri, drop in box
ve satış sonrası seçenekleri gibi aksesuarlar.
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Son Notlar
17

18

19

Tüm HP markalı kağıtlar sertifikalı kaynaklardan
elde edilmektedir; bilgisayarlar, ekranlar, ev ve
ofis baskı işleri ve sarf malzemeleri için kağıt
bazlı ambalajlar, tedarikçiler tarafından HP’nin
doğruladığı hacme göre minimum %97 oranında
geri dönüştürülmüş veya onaylanmıştır. Ambalaj,
içinde ürünün bulunduğu kutu ve kutunun
içindeki tüm kağıt tabanlı malzemeler anlamına
gelmektedir. Ticari, endüstriyel ve 3B ürünler,
tarayıcılar, kişisel sistem aksesuarları ile yedek
parçalar için ambalajlar dahil değildir.

21

Daha önce Başkan Yardımcısı olarak adlandırılan
Üst Düzey Yönetici unvanına sahip ABD
personelinin yüzdesi olarak.

İşçilikle ilgili insan hakları modern kölelik,
çalışma saatleri, ücret ve güvenlik olarak
tanımlanmaktadır. Kanıtlara ve yayınlanan
beyanların analizine, zorunlu veri gönderimlerine,
sertifikalara, denetimlere vb. dayalı temel
performans ölçümlerine göre teyitleyin.

20
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Buna kapsamlı değerlendirme, iş gücü
ölçümlerinin haftalık raporlanması, tedarikçimizin
Sürdürülebilirlik Puan Kartı aracılığıyla tedarik
katılımı ve tedarikçi risklerine göre uyarlanmış
kapsamlı koçluk oturumları ve çalıştaylar dahildir.

22

2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu verileri, 19 Nisan
2022 tarihinde yapılan 2022 yıllık hissedarlar
toplantısının sonuçlarına ilişkindir. 2020
yılına ilişkin Yönetim Kurulu verileri, 13 Nisan
2021 tarihinde yapılan 2021 yıllık hissedarlar
toplantısının sonuçlarına ilişkindir. 2019 yılı Yönetim
Kurulu verileri 1 Kasım 2019 itibarıyla geçerlidir.
Diğer veriler, belirtilen yılın 31 Ekim tarihi itibarıyla
geçerlidir. Çalışan verileri, düzenli tam zamanlı ve
yarı zamanlı çalışanları ifade eder.
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1 Ekim 2020-30 Eylül 2021. Programımız,
metodolojimiz ve tanımlarımız hakkındaki ayrıntılar
için HP Orman dostu muhasebe kılavuzuna bakın.
Bu, 2015’in başından bu yana 2025 yılına kadar
500.000 fabrika işçisinin becerilerini geliştirme
ve esenliklerini yükseltmeye dair önceki
hedefimizin yerini almakta ve bu hedefimizi
genişletmektedir. 2021 yılına kadar bu hedefe
yönelik ilerleme, toplam 349.000 fabrika
çalışanını içermektedir: 2015’te 77.800 fabrika
işçisi; 2016’da 45.700; 2017’de 119.900; 2018’de
12.000; 2019’da 11.000; 2020’de 46.000; ve
2021’de 37.000. 2020’den önce veriler yalnızca
üretim tedarikçisi çalışanlarını içermekteydi.
2020 yılında programımızın kapsamını üretim
dışı tedarikçi çalışanlarını ve HP kontrollü üretim
tesislerinde çalışanları da içerecek şekilde
genişlettik. Toplam, yuvarlamadan dolayı her yıl
için olan veri toplamına eşit değildir.

“Liderlik”, HP’de yönetici seviyesi ve üstü olarak
tanımlanmaktadır.
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Devam eden, mevcut ve yeni satışlar,
sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri sorumluluğuyla
ilgili müşteri taleplerini belirleyen kurum içi HP
süreçleri aracılığıyla takip edilmektedir. Satış
değerleri, toplam sözleşme değerlerini dikkate
almaktadır.

28

Öğrenim ve dijital okuryazarlık programları
ve çözümleri sunarak eğitimi destekleme yoluyla
daha iyi öğrenim sonuçları sunmaktayız.

29

Programlarımız, şunlardan en az birine
erişim sağlayarak dijital eşitliği hızlandırmayı
amaçlamaktadır: donanım, bağlanabilirlik, içerik
veya dijital okuryazarlık.

30

Veriler, güçlü şekilde kabul göstermiş veya her bir
ifadeyi kabul etmiş HP 2021 Voice Insight Action (VIA)
çalışan anketi katılımcılarının yüzdesini ifade eder.
Veriler 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren 12
aya aittir. Rakamlar ABD ve Porto Riko’da ABD
merkezli işletmelerden gerçekleştirilen satın
almalar içindir. Tedarikçiler, azınlıklara ait veya
kadınlara ait olarak sınıflandırılmakta, her ikisi
birden şeklinde sınıflandırılmamaktadır. Çeşitlilik
içeren işletmeler, kadınlara, azınlıklara, gazilere,
vazife malulü gazilere, LGBTQ+ bireylere ve
aborijin veya yerli bireylere ait olanlardır.
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31

Çalışanların gönüllü çalışma saatlerinin, çalışan
bağışlarının, HP Vakfı eşleştirmesinin ve HP Vakfı
hibelerinin değerlemesini içerir.

Sayfa 3 Joe Pugliese
Sayfa 6 JGI/Bill Wallauer
Sayfa 7 HP
Sayfa 8 HP
Sayfa 9 HP
Sayfa 10 Mater Natura, fotoğraf
WWF’nin izniyle sunulmuştur
Sayfa 11 Cayce Clifford
Sayfa 12 HP
Sayfa 13 Fotoğraf HP çalışanı
Malinda’nın izniyle sunulmuştur
Sayfa 14 Fotoğraf HP çalışanı Kevin’in izniyle sunulmuştur
Sayfa 15 HP
Sayfa 17 Fotoğraf NABU’nun izniyle sunulmuştur
Sayfa 18-1 Alex Boerner
Sayfa 18-2 Fotoğraf Girl Rising’in izniyle sunulmuştur
Sayfa 19-1 Jeff Harris Photography

HP’nin çeşitli tedarikçileri ve tedarik zincirleri
tarafından üretilen mal ve hizmetler.
Bu veriler, RBA denetimlerine katılımı içermez.
Tedarik zinciri sürdürülebilirlik programlarına
katılım, standartlarımızı karşılamak için tedarikçi
kapasiteleri geliştirmek amacıyla denetimlerin
ötesine geçen programlarla ölçülmektedir.

Sayfa 1 Panos Pictures

Sayfa 16 Nicky Woo

26

27

Fotoğrafları sunanlar

Sayfa 19-2 Alberto Bernasconi
Sayfa 19-3 HP
ARKA KAPAK RESMİ: DÖNGÜSEL MODEL

2021 yılında 10.300 ton Orijinal HP ve Samsung toner kartuşu
geri dönüştürülmüştür.

Sayfa 20-1 Fotoğraf UNIDO’nun izniyle sunulmuştur
Sayfa 20-2 HP
Sayfa 24 HP
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İleriye Dönük İfadeler
Bu belge, risk ve belirsizlik içeren mevcut beklentilere ve
varsayımlara dayanan ileriye dönük beyanlar içermektedir.
Riskler veya belirsizlikler gerçekleşirse veya varsayımların
yanlış olduğunu kanıtlanırsa, HP Inc. ile bağlı ortaklıklarının
(“HP”) sonuçları bu tür ileriye dönük ifadeler ve varsayımlar
tarafından ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde
farklı olabilir. Aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, geçmişe yönelik olgu ifadeleri dışındaki
tüm ifadeler, ileriye dönük kabul edilebilecek ifadelerdir:
COVID-19 salgınının potansiyel etkisine ve devletlerin,
işletmelerin ve bireylerin buna yanıt olarak eylemlerine
ilişkin her türlü ifade; net gelir, marjlar, giderler, etkin vergi
oranları, net kazançlar, hisse başına net kazançlar, nakit
akışları, fayda planı finansmanı, ertelenmiş vergiler, hisse
geri alımları, döviz kurları veya diğer mali kalemler; maliyet
tasarruflarının veya yeniden yapılandırmanın ve diğer
ücretlerin, planlanan yapısal maliyet indirimlerinin ve
üretkenlik girişimlerinin miktarı, zamanlaması veya etkisine
ilişkin her türlü tahmin; iş modelimiz ve dönüşümümüz,
sürdürülebilirlik hedeflerimiz, pazara açılma stratejimiz,
yeniden yapılandırma planlarının yürütülmesi ve sonuçta
ortaya çıkan maliyet tasarrufları, net gelir veya karlılık
iyileştirmeleri ya da diğer mali etkiler dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere gelecekteki operasyonlar için
yönetimin plan, strateji ve hedeflerine ilişkin her türlü
ifade; ürünler ve hizmetlerin beklenen gelişimi, talebi,
performansı, pazar payı veya rekabet performansıyla
ilgili beyanlar; potansiyel tedarik kısıtlamaları, bileşen
eksiklikleri, üretim kesintileri veya lojistik zorluklarla ilgili
her türlü ifade; mevcut ve gelecekteki makroekonomik
trendler veya olaylar ve bunların HP ve onun finansal
performansı üzerindeki etkileriyle ilgili beyanlar; bekleyen
soruşturmalar, iddialar, anlaşmazlıklar veya diğer dava
konularına ilişkin her türlü ifade; satın almaların ve diğer
işletme birleşmesi ve yatırım işlemlerinin zamanlaması ve
beklenen faydaları dahil olmak üzere her türlü beklenti veya
inanç ifadesi; ve bu belirtilen beklenti beyanlarına dayanak
olarak kullanılan varsayımlar. İleriye dönük ifadeler genellikle
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“gelecek”, “öngörür”, “inanır”, “tahmin eder”, “bekler”,
“niyetler”, “planlar”, “kestirimde bulunur”, “düşünür”, “yapar”,
“yapardı”, “yapabilirdi”, “yapabilir”, “olabilir” gibi kelimeler ve
benzer terimlerle de tanımlanabilir. Riskler, belirsizlikler ve
varsayımlar, COVID-19 salgınının etkilerine ilişkin faktörleri
ve devletler, işletmeler ve bireylerin duruma tepki olarak bu
etkilerin çoğuna yol açabilecek veya bu riskleri artırabilecek
riskleri artırabilecek, faktörleri burada listelenmiş eylemler;
bileşen eksiklikleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf
tedarikçileri yönetme (ve bunlara güvenme) ihtiyacı ve
HP’nin küresel, çok katmanlı dağıtım ağını yönetme, HP’nin
kanal ortakları tarafından fiyatlandırma programlarının olası
kötüye kullanımını sınırlama, yeni veya değişen pazarlara
uyum sağlama ve HP hizmetlerini etkin bir şekilde sunma
ihtiyacı; HP’nin daha önce duyurulan girişimler, iş modeli
değişiklikleri ve dönüşümü de dahil olmak üzere stratejik
planını uygulama becerisi; planlı yapısal maliyet düşüşlerinin
ve üretkenlik girişimlerinin yürütülmesi; HP’nin düşünülen
hisse geri alımlarını, diğer sermaye iade programlarını
veya diğer stratejik işlemleri tamamlama kapasitesi;
HP’nin işlerinde karşı karşıya kaldığı rekabet baskısı; HP’nin
stratejisini ve iş modeli değişikliklerini ve dönüşümünü
yürütmeyle ilişkili riskler; HP’nin çevrimiçi, çok kanallı
ve sözleşmeli satışlar dahil olmak üzere pazara açılma
stratejisini gelişen dağıtım, bayi ve müşteri ortamında
başarılı bir şekilde yenilemek, geliştirmek ve yürütmek;
değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaya çıkan
teknolojik trendlere karşılık vermek için yeni ürünlerin ve
hizmetlerin geliştirilmesi ve bu ürünlere geçilmesi ve mevcut
ürünlerin ve hizmetlerin zenginleştirilmesi; sarf malzemeleri
de dahil olmak üzere HP ürünlerinin değer teklifine dair
başarılı bir şekilde rekabet etmek ve değeri korumak;
HP’nin çok katmanlı kanalı, HP ürünlerinin yetkisiz satıcılara
satışı veya HP ürünlerinin yetkisiz yeniden satışı veya eşit
olmayan satış döngümüz nedeniyle HP’nin envanterleri,
talebi ve fiyatlandırmayı doğru bir şekilde tahmin etme
kapasitesine dair zorluklar; iş birleştirme ve yatırım
işlemleriyle ilişkili bütünleştirme riskleri ve diğer riskler;

maliyetle (HP’nin işindeki olası kesintiler dahil) ve yeniden
yapılandırma planlarının beklenen faydalarıyla ilgili tahminler
ve varsayımlar dahil olmak üzere yeniden yapılandırma
planlarının sonuçları; üçüncü taraflardan lisanslı olarak
alınan fikri mülkiyet hakları dahil HP’nin tüm fikri mülkiyet
varlıklarının korunması; kilit noktalarda çalışanların işe
alınması ve tutulması; Ukrayna’da devam eden durum ve
bunun bölgesel ve küresel sonuçları ve enflasyonun etkileri
dahil olmak üzere makroekonomik ve jeopolitik eğilim
ve olayların etkisi; HP’nin uluslararası operasyonlarıyla
ilişkili riskler; HP ve tedarikçileri, müşterileri, müşterileri ve
ortakları tarafından, söz konusu yürütme ve performansla
ilgili lojistik zorluklar da dahil olmak üzere, sözleşmelerin
yürütülmesi ve ifası; HP’nin mali tablolarının hazırlanmasıyla
bağlantılı olarak yaptığı tahmin ve varsayımlardaki
değişiklikler; sistem güvenlik riskleri, veri koruma ihlalleri,
siber saldırılar, aşırı hava koşulları veya iklim değişikliğinin
diğer etkileri, tıbbi salgınlar veya COVID-19 pandemisi gibi
pandemiler ve diğer doğal veya insan kaynaklı afetler veya
afet olayları nedeniyle operasyonlardaki kesintiler; çevresel
düzenlemeler ve vergi kanunları dahil olmak üzere federal,
eyalet, yerel ve yabancı kanun ve yönetmeliklerde yapılan
değişikliklerin etkisi; bekleyen veya olası soruşturmalar,
iddialar ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan potansiyel
etkiler, yükümlülükler ve maliyetler; ve burada ve 31 Ekim
2021 günü sona eren mali yıla dair HP’nin 10-K Formundaki
Yıllık Raporunda açıklanan ve HP’nin Menkul Kıymetler
ve Borsa Komisyonu’na yaptığı diğer dosyalarda zaman
zaman açıklanan veya güncellenen diğer riskler.
Önceki dönemlerde olduğu gibi, vergiyle ilgili kalemler
de dahil olmak üzere bu belgedeki mali bilgiler, belgenin
hazırlandığı tarihte mevcut olan bilgilere dayalı tahminleri
yansıtmaktadır. HP, bu tahminlerin makul olduğuna
inanmakla birlikte, bu tutarlar, HP’nin 31 Temmuz 2022
tarihinde sona eren mali çeyrek için Üç Aylık Form 10-Q
Raporlarında, 31 Ekim 2022’de sona eren mali yıla dair
10-K Formunda ve HP’nin Menkul Kıymetler ve Borsa

Komisyonu ile olan diğer dosyalarında önemli ölçüde
farklılıklar gösterebilir. Bu belgedeki ileriye dönük ifadeler,
söz konusu belgenin tarihi itibarıyla hazırlanmıştır
ve HP hiçbir yükümlülük kabul etmemekte, bu ileriye
dönük beyanları güncellemek istememektedir.
Bu belge boyunca, GRI (Global Reporting Initiative)
Standartlarındaki “önemlilik” tanımını kullanmaktayız; bu
tanım, başka herhangi bir yargı yetkisi veya mali tablolarımız
ve mali raporlamamız bağlamında kullanıldığı şekilden veya
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan
raporlarımıza dair menkul kıymetler yasaları veya ABD’nin
diğer yasaları tarafından tanımlanan veya bu yasalara
uygun olarak yorumlanan terimden farklıdır. Bu belgenin
amacı doğrultusunda ESG materyali olarak tanımlanan
konular, SEC veya diğer finansal raporlama amaçları için
önemli olarak yorumlanmamalıdır. Ayrıca, sürdürülebilirlikle
ilgili tarihsel, güncel ve ileriye dönük ifadeler, halen
gelişmekte olan ilerlemeyi, gelişmeye devam eden kurum
içi kontrolleri ve süreçleri ve gelecekte değişebilecek
varsayımları ölçmeye dair standartları temel alabilir.
HP’nin investor.hp.com adresinde bulunan Yatırımcı
İlişkileri web sitesinde, yatırımcılar için mali bilgiler ve diğer
bilgiler dahil olmak üzere HP hakkında önemli miktarda
bilgi bulunmaktadır. HP, yatırımcıları ara sıra web sitesini
bilgiler güncellendikçe ve yeni bilgiler gönderildikçe ziyaret
etmeye teşvik etmektedir. HP’nin web sitesinin içeriği, bu
belgeye veya HP dosyalarındaki SEC’e dair başka herhangi
bir rapora veya belgeye referans olarak dahil edilmemiştir
ve HP’nin web sitesine yapılan atıfların yalnızca etkin
olmayan metin referansları olması amaçlanmıştır.
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