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Bu politika, dünyamızın geleceğini korumak ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlamak için 
karbon ayak izimizi azaltmak ve karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak için taahhüt 
ettiğimiz ilkelerimizi tanımlar.



 • Enerji ihtiyacımızı artan şekilde yenilebilir enerji kaynaklarından sağlamak için gerekli
  yatırımları yaparız.

 • Ar-Ge ve inovasyon yolu ile müşterilerimize ve son kullanıcılara düşük emisyonlu ürünler
  ve hizmetler geliştiririz.

 • Yeni teknolojiler ve dijital uygulamaları takip eder ve bunların süreçlerimize entegrasyonunu
  sağlarız.

 • İklim krizi, kaynak ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, tüm
  değer zincirimizin ve toplumun bilincini, farkındalığını artırmak ve sosyal
  sorumluluğumuzu yerine getirmek için faaliyetler gerçekleştiririz.
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Genel Müdür
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Ülkemizin öncü yassı çelik üreticisi kuruluşlarından biri olarak gezegenimiz için en önemli
tehditlerden biri olarak gördüğümüz iklim krizi ile mücadele etmek için üzerimize düşen
sorumluğun bilincinde olarak, Paris Anlaşması ilkeleri doğrultusunda, 2030 yılına kadar
operasyonlarımızdan kaynaklı CO2 emisyonlarımızı %47 oranında azaltmayı ve 2050 yılına
kadar karbon net sıfır olmayı taahhüt ederiz.

Dünyamızın geleceğini korumak ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlamak ve iklim değişikliği ile 
mücadele etmek için yenilikçi fikirler, üretim becerileri, yetkinlikler ve yaratıcılık geliştirme 
konusunda tutkuluyuz. Karbon ayak izimizi azaltmak ve karbondan arındırma hedeflerine ulaş-
mak için uygulamayı taahhüt ettiğimiz ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Doğrudan ve dolaylı emisyon salınımlarınızı hesaplayıp, raporlar ve doğrulamasını
  yaparak tüm paydaşlarımızla şeffaf olarak paylaşırız.

 • Enerji verimliliği ve emisyon azaltımı bakış açısıyla risk ve fırsatları belirler, riskleri
  ortadan kaldırmak veya etkilerini azaltmak, fırsatları hayata geçirmek için çözümler
  üretiriz.

 • Ulusal ve uluslararası ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeleri takip eder, uyum sağlamak
  için gerekli çalışmaları yaparız.

 • Kurumsal enerji ve emisyon salınım hedeflerimizi belirler, izler ve düzenli olarak gözden
  geçiririz.

 • Emisyon salınımlarımızın azaltılması ve enerji verimliliği için bir yol haritası oluşturur, bu
  yol haritasını takip ederek süreçlerimizi ve altyapımızı sürekli iyileştiririz.

 • Yüksek üretkenliği hedefleyerek tüm operasyonlarımızda enerjiyi verimli olarak kullanırız.

 • Düşük emisyonlu hammadde temin etmek için teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını
  takip eder ve proseslerimizdeki potansiyel teknik engelleri ortadan kaldırmak için
  çalışırız.

 • Makine, ekipman, sarf malzeme, hizmet temininde enerji verimliliği yüksek, düşük
  emisyonlu ürün ve hizmetleri tercih ederiz.
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