Üçlü Sorumluluk (Responsible Care)*
Politika
Bildirimi

Solenis olarak, çevreyi koruma ve çalışanlarımızın, ailelerinin ve çalıştığımız
ve yaşadığımız toplumların sağlığı, güvenliği ve emniyetini sağlama
taahhüdümüz bulunmaktadır. Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve hizmet
verdiğimiz pazarları desteklemek üzere olağanüstü ürün liderliğini sağlamak
için çaba gösteririz. Bu alanlarda sektör lideri olmak üzere çalışırız ve küresel
işletmelerimiz ile şirketlerimizi Üçlü Sorumluluk ilkelerinden yararlanarak
yürütme taahhüdümüz bulunmaktadır.

Üçlü
Sorumluluk
Hedefleri

Solenis’in ana değerleri, ilkeleri ve taahhütleri bu Üçlü Sorumluluk
hedeflerinde yansımasını bulmaktadır:
Sıfır kaza ile çalışmak. Tüm yaralanmalar, mesleki hastalıklar ve kazaların
önlenebilir olduğu kanısındayız ve faaliyetlerimizi sıfır kazaya dayalı bir kültüre
göre yürütme taahhüdümüz bulunmaktadır. Kültürümüzde, tüm çalışanlar
dâhil edilir ve aynı zamanda çalışanlarımız ile onların aileleri açısından iş
dışında güvenlik ve çevreye saygı da teşvik edilir. Tesislerimizi, güvenli,
emniyetli ve çevre ile yerel toplumu koruyacak şekilde tasarlar, inşa eder ve
işletiriz.
Uygunluğu sağlamak. Yürürlükteki çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik
yasalarına, düzenlemelerine, teknik şartnamelere ve dahili standartlara
uyumu sağlarken, yüksek etik standartlara bağlı kalma taahhüdümüz
bulunmaktadır.
Çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik açısından etkileri azaltmak.
Süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirirken ve yaşam döngüleri boyunca insanlar
ve çevre için minimum risk oluşturan ürünler ve hizmetler sağlarken,
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılama taahhüdümüz
bulunmaktadır. Operasyonlarımızın ve ürünlerimizin etkilerini, küresel
sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek üzere sürekli olarak azaltma
taahhüdümüz bulunmaktadır. Operasyonlarımızdan ileri gelen salımlar,
boşaltımlar ve atıkları ortadan kaldırma ve değer zincirinin tamamında enerji
verimliliği ile kaynakların korunmasını ilerletme yönünde çaba gösteririz.

Şeffaflık

Çalışanlarımız ve toplumlarımız ile, çevre, sağlık, güvenlik, emniyet ve ürün
liderliği konularında açık bir diyaloğu sürekli kılarız. Devletler, politika
yapıcılar, savunma grupları ve değer zinciri ortakları ile birlikte, insan
sağlığını ve çevreyi iyileştiren yasalar, düzenlemeler ve uygulamaları
geliştirmek ve ilerletmek üzere çalışırız.

Küresel
Yönetim
Sistemi

Üçlü Sorumluluk Sistemimiz, Üçlü Sorumluluk hedeflerimize ulaşmamız için
gereken temeli sağlar. Küresel işletmelerimizin tamamında, süreçlerimizi ve
performansımızı sürekli olarak iyileştirme taahhüdümüz bulunmaktadır.
Performansımızı ölçer ve paydaşlarımıza düzenli olarak bildiririz.

Ürün
Sorumluluğu

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, taşıyıcılarımız ve dağıtımcılarımız ile birlikte,
ürün güvenliğini sağlamak ve ürün liderliğini geliştirmek üzere çalışırız.
Güvenli, emniyetli ve çevresel açıdan doğru bir biçimde imal edilebilen,
dağıtılabilen, kullanılabilen, geri dönüştürülebilen ve bertaraf edilebilen
ürünleri geliştirir ve üretiriz. Değer zincirinin tamamında ürün güvenliğine dair
bilgiler sağlarız, böylece müşterilerimiz ve son kullanıcılarımız riski anlayarak
yönetebilirler ve ilgili paydaşlarına anlamlı ve yerine bilgileri sağlayabilirler.

Sahiplik

Bu politikaya uygunluğu sağlamak, istihdam şartı olarak her çalışanın ve
adımıza hareket eden yüklenicilerin sorumluluğudur. Solenis yönetimi, örnek
olarak liderlik sunmanın yanı sıra, çalışanlara ve paydaşlara eğitim ve
öğretim de sağlayacaktır.

Kapsam

Bu politika Solenis'ın tüm merkezleri, hizmetleri ve operasyonları, Solenis'ın
tam mülkiyetli bağlı şirketleri ve Solenis'ın ortak girişimdeki öz sermaye
payının yüzde 50'den fazla olduğu ve yönetim ortağı olduğu ortak
girişimlerde geçerlidir.
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* Üçüncü bir tarafa ait ticari marka

