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SOLENIS ÜÇLÜ SORUMLULUK POLİTİKASI  

 
1.0 Politika 
 
Solenis International LP (“Solenis”) çevreyi korumakla, çalışanlarımızın, ailelerinin ve çalıştığımız 
ve yaşadığımız toplulukların sağlığını, emniyetini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, 
tehlikeleri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırarak çalışanlarımız için işle ilgili 
yaralanmaları ve hastalıkları önlemekle yükümlüdür. Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve hizmet 
verdiğimiz pazarları desteklemek için olağanüstü ürün yönetimi sağlamaya çalışıyor ve bu 
alanlarda endüstri lideri olmak için çalışıyoruz. Dünya çapındaki tesislerimizi ve işletmelerimizi Üçlü 
Sorumluluk ilkelerini kullanarak işletmeye yükümlüyüz.  
 
2.0 Üçlü Sorumluluk hedefleri 
 
Solenis'in temel değerleri, ilkeleri ve taahhütleri, bu Üçlü Sorumluluk hedeflerine yansıtılır: 
 
Sıfır zarar (vaka) ile çalışmak. Tüm yaralanmaların, meslek hastalıklarının ve vakaların önlenebilir 
olduğuna inanıyoruz ve sıfır zarar (vaka) kültürüyle faaliyet göstermeyi taahhüt ediyoruz. 
Kültürümüz tüm çalışanları dahil eder ve ayrıca çalışanlarımız ve aileleri için iş dışındaki güvenliği 
ve çevre yönetimini destekler. Tesislerimizi güvenli, emniyetli, çevre ve yerel topluluk için koruyucu 
olacak şekilde tasarlıyor, inşa ediyor ve işletiyoruz. 
 
Uyum sağlamak. Yüksek etik standartlarına bağlı kalırken, geçerli çevre, sağlık, emniyet ve 
güvenlik kanunlarına, yönetmeliklerine, teknik şartnamelere ve dahili standartlara uyum sağlamayı 
taahhüt ediyoruz. 
 
Çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik etkisini azaltmak. Süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken, yaşam döngüleri boyunca insan ve çevre 
için minimum risk içeren ürün ve hizmetler sağlamaya kendimizi adadık. Küresel sürdürülebilirlik 
çabalarını desteklemek için operasyonlarımızın ve ürünlerimizin çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik 
etkisinin sürekli olarak azaltılmasından yükümlüyüz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları, 
deşarjları ve atıkları ortadan kaldırmak veya azaltmak ve değer genelinde enerji verimliliği ve 
kaynak korumayı teşvik etmek için çalışıyoruz. 
 
 
 
* “Responsible Care”, American Chemistry Council'in tescilli bir ticari markasıdır. 
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3.0 Şeffaflık 
 
Çevre, sağlık, emniyet, güvenlik ve ürün yönetimi konularında çalışanlarımız ve topluluklarımızla 
açık ve aktif bir diyalog sürdürüyoruz. İnsan sağlığını ve çevreyi iyileştiren yasalar, yönetmelikler ve 
uygulamalar geliştirmek ve desteklemek için hükümetler, politika oluşturucular, savunma grupları 
ve değer zinciri ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. 
 
4.0 Küresel yönetim sistemi 
 
Üçlü Sorumluluk yönetim sistemimiz Üçlü Sorumluluk hedeflerimize ulaşmak için temel oluşturur. 
Küresel işletmelerimiz genelinde süreçlerimizi ve performansımızı sürekli iyileştirmeye kararlıyız. 
Performansımızı ölçüyor ve paydaşlarımıza düzenli olarak raporluyoruz. 
 
5.0 Ürün yönetimi 
 
Ürün güvenliğini sağlamak ve ürün yönetimini geliştirmek için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, 
nakliyecilerimiz ve distribütörlerimizle birlikte çalışıyoruz. Güvenli, emniyetli ve çevreye duyarlı 
şekilde üretilebilen, dağıtılabilen, kullanılabilen ve geri dönüştürülebilen veya imha edilebilen 
ürünler geliştiriyor ve üretiyoruz. Müşterilerimizin ve son kullanıcılarımızın riski anlayıp 
yönetebilmeleri ve ilgili paydaşlarına anlamlı ve ilgili bilgiler sağlayabilmeleri için değer zinciri 
boyunca ürün güvenliği bilgileri sağlıyoruz. 
 
6.0 Sorumlu taraf 
 
Bu politikaya uymak, çalışma şartları olarak her çalışanın sorumluluğundadır. Solenis yönetimi, 
çalışanlarına ve paydaşlarına örnek olacak, onları eğitecek ve yetiştirecektir. 
 
7.0 Kapsam 
 
Solenis’i kapsar.  
 
8.0 Yetkili  
 
Bu politikanın uygulanmasından ve değişikliklerden Çevre, Sağlık ve Güvenlik fonksiyonundan 
sorumlu başkan yardımcısı sorumludur. 
 
9.0 İstisnalar 
 
Bu kuralın hiçbir istisnası yoktur. 
 


