Siro Entegre Yönetim Sistemi Politikası
Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Çözümleri Teknolojileri San. Tic. A.Ş. olarak
otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için küresel çapta temiz enerji depolama
çözümleri geliştirmekteyiz.
Lider enerji depolama oyuncularından biri olma hedefi ile sürdürülebilirliği iş
modelimizin temeli olarak benimsemekte, pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, iş
ortaklarımız, yani tüm değer zinciri ve ekosistem paydaşlarımız ile birlikte ortak değer
yaratarak sürdürülebilir bir dünyaya sahip olmayı hedeflemekteyiz. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu yaklaşımlarla temiz dönüşüme önemli
katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.
Siro olarak gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için tüm değer zincirimiz ve
ekosistemimizle birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda
çevresel, sosyal ve yönetişim konuları ilgili fırsatlar ve riskler için stratejilerimizin etkili
ve adapte edilebilir olduğundan emin olmayı ve temiz bir geleceğe ulaşabilmek için
süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Çevresel faktörler açısından;
-

İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele
ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler
yürütmeyi,

-

Değer zincirimizi net-sıfır hedefiyle uyumlu olacak şekilde zararlı karbon
emisyonlarını azaltmak üzere tasarlamayı,

-

Hammadde, enerji, su gibi kaynakların tüketimini ürünlerimizde ve tüm
süreçlerimizde kontrol altına alarak verimli kullanılmasını sağlamayı,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı ve çevresel etkilerimizi
azaltmayı,

-

Atıkları mümkün seviyede kaynağında azaltmayı, ikinci ömürlerinde kullanımını
sağlamayı, geri dönüşüm teknikleri uygulamayı ve çevreye zarar vermeyecek
şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman kaynağını
sağlayarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı,

-

Sürdürülebilir başarı ve en iyi kullanıcı ve müşteri deneyimini sağlamak için
kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji, emisyon yönetimi ve kaynak
verimliliğine yönelik süreçleri sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,

-

Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili yeni veya geliştirilmiş teknolojileri
kullanarak proje aşamasından itibaren kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği
kapsamındaki fırsatları değerlendirerek ve riskleri yöneterek önlem almayı
proaktif çözümler üretmeyi,

-

Biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları korumayı hedeflemekteyiz.

Sosyal faktörler açısından;
-

Ekosistem gelişiminin ve tüm ekosistem paydaşları ile iş birliğinin oluşturacağı
sinerjinin önemine inanarak, iş ortaklarımızın girişimlerini desteklemeyi ve
onları geliştirmeyi,

-

Türkiye'de hem teknolojik hem de kurumsal sürdürülebilirlik açısından yerel
yetkinlikleri geliştirmeyi,

-

Eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerinin toplumsal gelişme için gerekli olduğuna
inanarak çalışanlarımızı, çalışma arkadaşları, müşteriler, tedarikçiler ve toplum
ile ilişkilerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç,
engellilik hali, politik görüş, kültürel ve sosyal farklılıklara karşı hassas ve saygılı
olmaları yönünde teşvik etmeyi,

-

“Herkes için ortak değer yaratma” yaklaşımı doğrultusunda tüm
paydaşlarımızla ilişkiler kurmak, kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği
konusunda açık iletişim ortamı oluşturarak politikamıza katılımlarını ve iş
birliklerinin yanısıra tüm etik ilkelerin uygulanarak iletişimin karşılıklı
sürdürülebilirliğini sağlamayı,

-

Tüm faaliyetlerimizi insan haklarına saygılı ve paydaşlarımızın çıkarlarını
koruyarak yürütmeyi,

-

Çalışanlarımıza çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği gibi konularda
eğitimler vererek sorumluluk bilincini artırmayı,

-

İş ile ilgili sıfır kaza ve sıfır hastalık hedefimiz uyarınca herkesin sağlık ve
güvenlik konusunda bilinçli ve aktif rol aldığı bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü
yaratmayı,

-

Ürün ve hizmetlerin müşteri şartlarına uygunluğunu, müşteri memnuniyetini
arttırmayı ve sürekli kılmayı amaçlamaktayız.

Yönetişim açısından;
-

Toplum için faydalı ve sorumlu yatırımların gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir
kalkınmaya pozitif katkı sağlayacak stratejilerin şirket tarafından benimsenerek
faaliyetlerin çevresel, sosyal ve etik konuları gözeterek sürdürülmesi, hassas
gruplar da dahil olmak üzere toplumun tamamına karşı sorumluluklarımızı
yerine getirmeyi,

-

Tüm süreçlerde ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve ilgili taraflardan
gelebilecek diğer gerekliliklere uymayı,

-

Sürdürülebilir ve en iyi yönetişim yaklaşımlarını benimseyerek sürekli
iyileştirme ile tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam etmeyi, tüm
çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza da bu değerleri yaygınlaştırmayı ve
benimsetmeyi,

-

Tüm çalışanlarımızın yanı sıra ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza güven,
empati, tutku ve girişimcilik kültürünü teşvik etmeyi,

-

Tüm süreçlerimizi yalın ve çevik bir yaklaşımla yürütmeyi,

-

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile şirket performansı ve üretimin verimliliğini
arttırmayı,

-

Veri ve bilgi güvenliği konusunda hassas bir yaklaşımla, paydaşlarımızca bizimle
paylaşılan ve faaliyetlerimiz sırasında kullanılan her türlü kurumsal bilginin ve
bilginin bulunduğu ortamın , güvenliğini sağlamayı,

-

İş sürekliliğine yönelik riskleri değerlendirerek gerekli tüm düzeltici ve önleyici
faaliyetleri gerçekleştirmeyi esas almaktayız.

Siro yönetimi olarak, yukarıda belirtilen taahhütleri gerçekleştirmek amacıyla gerekli
eylem planlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamayı, bu politika
kapsamında şirket çalışanları veya şirket adına çalışanları teşvik etmeyi ve nihayetinde
kararlılıkla tüm bu süreci takip etmeyi taahhüt ediyoruz.
Siro Entegre Yönetim Sistemi Politikası ile
sustainability@siro.energy adresine iletebilirsiniz.
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