
 

Imerys Kurumsal Sosyal Sorumluluk Beyanı 

Imerys'te, içinde faaliyet gösterdiğimiz dünyaya saygı duyarız. Toplumdaki rolümüze, iş                   

yaptığımız ülkelerdeki ve topluluklardaki sorumluluklarımızı yerine getirme ve çevre bilincine                   

sahip sorumlu bireyler olma amacımıza bağlıyız. Pozitif değişikliklere yönelik bir güç olarak hareket                   

etmek ve SustainAgility adlı, Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk programımız sayesinde sürdürülebilir            

gelişime katkıda bulunmak amacıyla herkesi, ürünlerimizi ve proseslerimizi, ilişkilerimizi ve kendimizi           

sürekli olarak geliştirme yönünde ortak hedefimiz etrafında toplamayı hedefliyoruz. 

 

Bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Beyanı kapsamında aşağıdaki değerlere bağlılığımızı bildiririz: 

 

Çalışanlarımızı güçlendirmek 

■ Yaralanmanın yaşanmadığı bir işyeri elde etmek adına tüm ortaklarımız ile birlikte, sağlık ve             

güvenlik kültürümüzü ve sistemlerimizi sürekli olarak geliştirerek ve iyileştirerek sağlık ve            

güvenliğin ön planda olmasını sağlamak. 
■ İş Ahlakı Kurallarımızda da ortaya koyduğumuz şekilde uluslararası ölçekte kabul edilmiş insan            

hakları ve işgücü uygulamalarına uyarak, çalışanlarımızın yetenek ve becerilerine yatırım yaparak,           

yapıcı sosyal iletişim içinde olarak ve karşılıklı saygıya dayalı bir çalışan çeşitliliği ve kapsayıcılık              

kültürünü geliştirerek İnsan Sermayemizi geliştirmek.  

Gezegenimizi önemsemek 

■ Çevresel riskleri dikkate alarak,olumsuz çevresel etkileri azaltmaya yönelik kontrol önlemlerini          

sürekli olarak iyileştirerek, doğal kaynakların verimli kullanımını en üst düzeye çıkararak ve biyolojik             

çeşitlilik değerini koruyarak ve oluşturarak çevre bilincine sahip sorumlu bireyler olarak hareket                   

etmek.  
■ Uluslararası taahhütler ve küresel hedefleri desteklemek için uzun vadeli iklim değişikliği stratejisini            

uygulayarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak. 

Geleceği inşa etmek 

■ En yüksek kurumsal yönetim standartlarını koruyarak, adil çalışma uygulamalarına uyarak ve           

bunları uygulayarak, tüm ortaklarımız ile sorumlu bir satın alım sağlayarak, yerel topluluklarımızla            

etkileşim içerisinde, özellikle eğitim ve becerileri geliştirme yoluyla ortak değerler oluşturarak           

örnek niteliğinde bir İş Ahlakı sağlamak.  
■ Topluma çözüm sağlamak adına ürünlerimizin, proseslerimizin ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini         

değerlendirerek Ürün Yönetimi üzerinden yenilik getirmek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bir sürekli iyileştirme döngüsü dahilinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansımızı düzenli                   

olarak gözden geçirerek, tüm paydaşlarımızı, hedeflerimizdenve kolektif bağlılığımızın gerçekçi                 

sonuçlarından haberdar edeceğiz. 
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