
 
 
 
 
 
 
 

GONVARRI ÇELİK HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 
 

Gonvarri Çelik Hizmetleri (GSS), yassı çelik dönüştürme pazarlarında karlı ve sürdürülebilir şekilde ve yeni teknolojiler 
uygulamada en önde yer alarak lider şirket olmayı amaçlamaktadır. Paydaşlarının hedefleri ve beklentileri 
doğrultusunda ve en yüksek kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun, güvenilir ve sorumlu şirket olarak büyümek 
için çalışıyor. 

GSS’nin Misyonu, Dünya Çapında oldukça İşbirliğine Dayalı Organizasyona dayanan Yenilikçi ve Sürdürülebilir Metal 
Çözümleri sunarak Müşterilerimizin Performansını artırmaktır. 

Gonvarri Çelik Hizmetleri, kendi eylemlerinin çevre üzerindeki doğrudan etkilerinin bilincindedir, dolayısıyla 
Sürdürülebilirlik, kendi kurum kültürü ve bütün paydaşları için değer yaratabilen mekanizmalar geliştirme üzerindeki 
yansıması nedeniyle kilit unsur olarak konumlandırılmıştır. Ayıca, Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesinin on ilkesine 
uygunluğu güçlü şekilde desteklemektedir. 

 
Bu Politika, faaliyet gösterdiği bütün ülkelerdeki eylemleri, girişimleri ve davranışları takviye etmek amacıyla GSS 
Sanayileri için küresel bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır ve aşağıdaki taahhütler olarak özetlenmiştir: 

 
• Faaliyet gösterdiği toplum, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve toplulukların yanı sıra Şirket ile özellikle ilişkili 

diğer paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmaya katkıda bulunmak. 

• Etik Kurallarının dağıtılması ve Etik Komitesi’nin yönettiği yönetim ve ihbar kanalları vasıtasıyla, şeffaflık, risk 
yönetimi ve yolsuzluk ile mücadeleye öncelik vererek en iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarını teşvik etmek.  

• Gerekli olan durumlarda, bütün ülkelerde bütünlük içinde hareket etmek için kabul edilmiş taahhütleri ve 
standartları uyarlayarak, geçerli yerel yönetmeliklere uymak. 

• Bütün faaliyetlerinde ve dünyanın herhangi bir yerinde insan haklarını koruma, saygı duyma ve teşvik etmenin 
yanı sıra koşulların güvenceye alındığı yerlerde, bu taahhüdü güçlendiren ve uygunluğu garantiye alan 
mekanizmalar oluşturmak. 

• Paydaşları ile mevcut kanallar vasıtasıyla dinleyebilen ve paydaşlarının beklentilerine cevap verebilen 
mükemmel iletişim kurmak. 

• Yüksek kalite ve güvenlik standartlarını muhafaza ederek, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirerek, sera gazı 
emisyonlarını azaltarak ve Topluma katkısını artırarak, süreçlerinde ve ürünlerinde yenilik ve sürekli iyileştirme 
yapmak suretiyle mükemmellik sağlamak. 

• Her zaman kaliteli hizmet sunarak, ürünlerimizi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uyarlamak için 
işbirliği yapmak. 

• Tedarik zincirinde etik davranışları teşvik ederek ve insan haklarına saygı duyarak, tedarikçileri ile yakın 
çalışmak. 

• Kendi tesislerinde doğrudan veya dolaylı çalışan bütün profesyonellerin  sağlık ve güvenlik tedbirlerini teşvik 
etmek ve yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak.  

• Eşit fırsatlara dayalı tatminkar iş ilişkileri, sorumluluklara dayalı ücret ve eğitim ve istihdam yaratma vasıtasıyla 
kişisel ve profesyonel gelişim desteği ile tasarlanan yeteneği teşvik etme ve koruma tedbirleri geliştirmek. 

• Toplum refahına etkin şekilde katkıda bulunmak için kendi iş ve kurumsal kültürüne uygun sosyal eylem 
girişimlerinde ve projelerinde yer almak.  

 
Bu Politika dinamik olmalıdır ve değişen çevre koşullarına ve GSS’nin faaliyet gösterdiği pazarlara uyarlanmalıdır. 
Dolayısıyla, bu Sürdürülebilirlik Ana Planı düzenli aralıklara genişletilmelidir, gözden geçirilmelidir ve güncellenmelidir 
ve kendi eylem eksenlerindeki farklı gelişim hedefleri bir araya getirilmelidir. 

Gonvarri Çelik Hizmetleri, Sürdürülebilirlik Raporu’nun yanı sıra bu taahhüdü yerine getirmek için uygun sayılan diğer 
kanallar vasıtasıyla kendi performansı hakkında şeffaf, güvenilir ve doğru bilgiler vermeyi taahhüt etmektedir. 
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