
 
 

Taahhüt & Clariant Mükemmeliyeti 
Clariant, Responsible Care® ve Kurumsal Davranış Kurallarına göre 
tüm ticari faaliyetlerinde  etik ve sürdürülebilir bir çalışma ve gelişmeyi 
taahhüt eder. Clariant kendi etik standartlarını göz önünde 
bulundurarak sürdürülebilir rekabet ve yüksek performansın yanı sıra 
sürekli iyileştirmeyi içeren bir iş kültürü oluşturmak için çaba harcar. 
 

Sorumluluk 
Clariant sürdürülebilir, ekonomik ve ekolojik, ayrıca, adil iş 
uygulamaları için etik sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenle Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk şirket felsefemizin ayrılmaz bir bileşenidir. Clariant 
tüm çalışanlarını kendi fonksiyonları, yetki düzeyleri ve nitelikleri 
doğrultusunda sorumluluk üstlenmek üzere eğitir.  
 

Clariant Yönetim Sistemi 
Clariant’ın belgelendirilmiş Yönetim Sistemi, hedef ve programlarına 
esas teşkil etmek üzere  şirketin dökümante edilmiş  yapısal çerçevesini 
meydana getiren ve  Clariant’ ın bağlı olduğu tüm iç ve dış standartlara 
uygundur. Sistem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 ve 
Responsible Care® ‘ e uygundur. Kurumsal Sürdürülebilirlikten 
anladığımız faaliyetlerimizin her bir aşamasında yüksek düzeyde 
kaliteye ulaşılması ve bu kalitenin sürdürülmesi, ESH ile ilgili tüm 
faaliyetlerimiz, Sosyal Sorumluluk ve Responsible Care®’ dır. 
 

Uygunluk 
Yasalara, uluslararası standartlara, iç yönetmeliklere ve Clariant 
Davranış Kurallarına uyulması tüm faaliyetlerimiz için temel bir 
gerekliliktir. Clariant gönüllü inisiyatifleri takdir eder, etkin ve verimli iş 
güvenliği, sağlık, çevre ve enerji yönetmelikleri geliştirmek için yeterli 
destek sağlar. 
 

İş Güvenliği, Güvenlik ve Çevre 
Tüm dünyada gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinde iş güvenliği  ile 
güvenlik, insanların ve çevrenin korunması Clariant’ ın en önemli 
hedeflerinden biridir. Bu amaçla tüm grup için geçerli olan koruma 
hedefleri belirlemekte ve faaliyetlerimiz her aşamasını izlemekte ve 
değerlendirmekteyiz.  
 

Risk ve Acil Durum Yönetimi 
Faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz ile ilgili risklerin kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmesi iş proseslerimizin önkoşuludur. Kapsamlı acil durum 
yönetimi ve müdahale sağlamak için yerel ve grup acil durum 
organizasyonu oluşturulmuştur. 

Yenilik ve Ürün Güvenliği 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarının anlaşılmasının gereğine inanmaktayız. 
Yenilik ve müşteri odaklılık faaliyetlerimiz için kilit bir unsurdur. 
Müşterilerimize ve çevremize değer katmak için sürekli olarak daha iyi 
ve yeni ürünler ve hizmetler geliştirmekteyiz. Aynı zamanda 
ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü içerisinde çalışanlar, müşteriler, halk 
ve çevre için güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamaktayız.  

Sürdürülebilir Operasyon ve Prosesler 
Ürünlerimizin üretim, depolama, dağıtım ve kullanımında ve atıkların 
imhasında çevre, güvenlik ve sağlık risklerini azaltmak için inisiyatif 
almaktayız. Bu Enerji ve kaynakların verimli kullanımı ile çevre ve enerji 
performansımızı arttırarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en 
aza indirmek için proseslerimizin sürekli olarak iyileştirilmesini de 
içermektedir.  

Üçüncü Tarafların Yönetimi 
Amacımız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Responsible Care® dahil  
ESHQ standartlarımız temelinde hizmetlerimizi desteklemek için 
üçüncü taraf tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizle karşılıklı olarak 
faydalı ilişkiler tesis etmektir.  Tedarikçilerimizi ve hizmet 
sağlayıcılarımızı Clariant politikaları ile mukayese edilebilen standartları 
benimsemeleri  için teşvik etmekteyiz.  

İletişim 
Clariant güvenilir ilişkiler için kilit bir unsur olan  proaktif ve şeffaf  
iletişim kültürünü destekler. Tüm paydaşlarımız; faaliyetlerimiz, 
hedeflerimiz ve ESHQ performansımız ile ilgili olarak düzenli olarak 
bilgilendirilmektedir. Paydaşlarımızın endişelerini ve beklentilerini 
sistematik bir şekilde tanımlamaktayız.  

İzleme ve Gözden Geçirme 
Responsible Care® konuları  da dahil olmak üzere tüm iş aşamalarını ve 
süreçleri belirli aralıklarla izlemekte ve gözden geçirmekteyiz. Kalitemizi 
ve performansımızı gözlemlemek, iş süreçlerimizin en önemli 
önceliklerimizin ve stratejik planlamamızın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Dr. Hariolf Kottmann 
Chief Executive Officer 
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