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Klimasan AŞ olarak;

 Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesini, 

 Sürdürülebilirlik bilincinin gerektirdiği tüm alanlarda çalışanlarımızın ve tüm kilit paydaşlarımızın 

eğitimli, yetkin, farkındalığı yüksek bireyler haline gelmesi için çalışmalar yürütüleceğini,

 Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki 

üç yönünü de dikkate alarak belirlenmesini, 

 Operasyonel ve stratejik tüm hedeflerimizi, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı 

kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, 

ölçmeyi, değerlendirmeyi ve daima geliştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

Öncelikli odak alan çalışmalarımız kapsamında; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyen, 

kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere “Entegre Yönetim Sistemleri” ve 

“Sürdürülebilirlik” alanlarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamalar planlamayı ve hayata geçirmeyi, bu 

alandaki uluslararası performans kriterlerini baz alarak çlaışmalarımızı her yıl sürdürülebilirlik 

raporumuzda yayınlamayı hedefliyoruz.

ÇEVRE, ENERJİ, SU & İKLİM YAKLAŞIMI
Klimasan olarak doğal kaynakları koruma ve çevreye duyarlı olma bilinci ile bugün ve gelecek için daha 

iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken iklim değişikliklerine uyum, çevreye sıfır zarar, sıfır atık,enerji 

korunumu, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedeflerine odaklanıyoruz.

- Operasyonel faaliyetlerimizi, belirlenen standartlar ve çevre mevzuatları doğrultusunda yeterli 

azaltmaları göz önünde bulundurarak planlıyor, hedeflerimizi şekillendiriyor ve hayata geçiriyoruz. 

- Artmakta olan küresel nüfus sonucunda gezegenimizin mevcut durumu ve iklim değişikliğinin 

farkındalığı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, enerjinin verimli kullanımı ve çevre koruma 

konularında çalışanlarımızın eğitimli ve yetkin olduğundan emin oluyor, bu amaçla eğitimler ve 

sürdürülebilirlik motivasyonlarını arttırıcı projeler düzenliyoruz. 

- Tedarikçilerimiz başta olmak üzere ilgili kilit paydaşlarımızla düzenlediğimiz farkındalık toplantıları 

ile çevreye duyarlı çalışmaların devamlılığını ve gelişimini taahhüt ediyoruz. Çevre konularında 

paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak ve onlara danışmak, yönetim sistemimizin ana 

prensiplerindendir.
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- Çevre, Enerji ve İklim yaklaşımımıza olan bağlılığımızın devamlılığı, gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi 

desteklemek adına; çevresel yönetim sistemimizin yıllık yönetim gözden geçirmelerini yürütmeyi taahhüt 

ediyoruz. Çevresel yönetim sistemimiz düzenli olarak üçünü partiler tarafından denetlenirken; işletme 

içinde yapılan düzenli olarak yapılan iç denetimler, taşeron, tedarikçi ve teknik servis iç denetimleri ile 

paydaşlarımızın gelişimine katkı sağlamayı önemsiyoruz. 

- Düzenli olarak sera gazı emisyonlarımızı ölçüyor, bu ölçümlerin sonuçları ile uluslararası 

standartlara uygun olacak şekilde yıllık sera gazı (GHG) emisyonlarımız için Kurumsal Karbon Ayak İzimizi 

Kapsam 1, 2 ve 3 olmak üzere hesaplıyor;  bir yandan da iklim değişikliği üzerindeki etkimizi azaltmak için 

uygun sektörel uygulama ve teknolojilerin kullanımı ile karbon ayak izimizi mümkün olduğunca azaltmak 

için yatırımlarımızı ve sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi devam ettirmeyi taahhüt ediyoruz.

- Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri’miz gereğince, lojistik faaliyetlerimizin çevreye zararını en aza 

indirgeyecek daha düşük emisyon değerlerine sahip ve daha az miktarda gaz salınımı sağlayacak yeşil 

tedarik zinciri ve lojistik faaliyetleri çalışmalarımızın odağında yer almaktadır. Bu amaçla karbon emisyonu 

düşük, ekonomik ve güvenli sürüş sağlayan araçlar kullanmayı ve kullanan firmalar ile çalışmayı, 

kazasızlık anlayışını benimsemeyi, taşımacılık rotalarının ve opsiyonlarının optimizasyon çalışmalarını 

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

- Su tüketimimizi takip ediyor, su kullanımımızı ve su kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarımızı 

sürdürülebilirlik raporumuzda raporluyor, işletme bünyemizde ve etkili olduğumuz alanda suyun verimli 

kullanımını sağlıyor, özendiriyor ve bu konuda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık 

sağlamayı hedefliyoruz.

- Çevre ve Su Yönetimi’nin gerektirdiklerinin yanında biyoçeşitlilik ve toprağın korunmasına katkı 

sağlamak amacıyla üretim ve işletme faaliyetlerimiz sonucu tesisimizden çıkan atık suyun MOSB 

kanalizasyon sistemine verilerek atık suyun toprağa ve doğaya karışmasını önlüyoruz. 

GERİ DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI
Klimasan A.Ş olarak geri dönüşüme önem vereceğimizi, faaliyetlerimizden kaynaklı oluşabilecek kirliliği 

en aza indireceğimizi, atık oluşumunu kaynağında önlemeye çalışacağımızı, oluşan atıkları kaynağında 

ayrıştırmayı ve yeniden kazanımına katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.
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- Tesislerimizde oluşan tüm atıkların yasal olarak belirlenen şekilde ve uluslararası standartlara 

uygun olarak; başta atık oluşumunun mümkün olduğunca proaktik olarak kaynağında önüne geçilmesi, 

oluşumunun önüne geçilemeyen atıkların düzenli şekilde ölçülüp kaydedilmesi, geri kazanımı, yeniden 

kullanılabilir hale getirilmesi, bertaraf edilmesi düzenli faaliyetlerimiz ve daimi hedeflerimiz arasında yer 

almaktadır. 

- Atık yönetimimizdeki tüm süreçlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği şartlara 

göre sürdürüyoruz. Bu süreçlerdeki uygulama ve koordinasyon, tüm iç ve dış paydaşlarımızın katılımı ile, 

atığı kaynağında azaltma politikası ile geri dönüşüm bilinci bireysel farkındalıktan, firma kültürünün 

oluşturulmasına ve stratejik hedeflerimizi kapsamasını sağlıyoruz. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 

hedeflerimizin başında daima “Sıfır Atık” görüşüne yer veriyor ve tüm faaliyetlerimizde bu hedefimize 

mümkün olduğunca yaklaşmayı taahhüt ediyoruz.

- Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi Talimatları, Çevre Eğitimleri, Duyuru Panoları, Motivasyon 

Afişleri ve düzenli yapılan KYS Duyuruları ile; aynı zamanda Çevre Yönetim Sistemi eğitimlerine dahil 

olarak Sürdürülebilrlik, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm bilinçlendirme eğitim videoları ile çalışanlarımıza 

farkındalık yaratmayı önemsiyoruz. 

BİYOÇEŞİTLİLİK YAKLAŞIMI
“Biyoçeşitliliğin ve doğal habitatların korunması”, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’ndan, Karasal Yaşam’ın hedeflerinden biridir. Bu hedef ortak mirasımızın bir parçası olan doğal 

yaşam alanlarını korumak ve biyoçeşitlilik kaybını azaltmak için eyleme geçilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

- Klimasan A.Ş olarak biyoçeşitlilik çalışmalarında Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

gereklerine uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Sürürülebilirlik Politika’mız ve Çevre Yönetim Sistemi’miz 

doğrultusunda sürdürülebilirlik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan biyoçeşitlilik alanında, 

yürüttüğümüz çalışmalarla da doğal habitatların ve biyoçeşitliliğin korunmasına özen gösteriyoruz.

- Çevre yaklaşımımızı belirlerken ve operasyonel faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve 

ekosistem konularını dikkate alarak, etkinlik gösterdiğimiz çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde 

hareket ediyor ve gelecekteki tüm faaliyetlerimizde bu politikamıza sadık kalacamızı taahhüt ediyoruz.
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- Çalışanlarımızın biyoçeşitliliğin öneminin farkında olduklarından ve korunması adına ilgili adımları 

attıklarından emin oluyor ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili çalışmalarımızı Sosyal Sorumluluk 

Projelerimize ve Klimasan Korusu kapsamındaki ağaçlandırma çalışmalarımıza dahil ediyoruz. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nü en üst seviyeden en alta kadar bir değer olarak ele alıyor ve “İş Güvenliği 

Ve Kalite Benimle Başlar” görüşü ile, yürüttüğümüz tüm iş süreçlerinde çalışanlarımızın İSG bilinci yüksek, 

yetkin bireyler olmasını önemsiyoruz. 

- Öncelikli odak noktalarımızdan biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak 

uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi, operasyonlarımızı gerçekleştirirken “Sıfır Kaza” hedefine 

ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirmeyi, İSG Yönetim Sistemi’mizi ve bu alanda yaptığımız çalışmaları 

sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlamayı taahhüt ediyoruz.

- Tedarikçiler, Teknik Servisler ve Taşeronlar başta olmak üzere ilgili paydaşlarımıza da aynı İSG 

standartlarını uyguluyor, İSG Yönetim Sistemi’miz hakkında bilgilendiriyor ve bu standratlara uymalarını 

bekliyoruz. Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak İSG Yönetim 

Sistemi’mizi yürütüyor

- İSG Sistemi’nin çalışanlara aktarılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla işe alım 

sonrası yapılan oryantasyon eğitimleri ile başlayarak, çalışanlarımıza yıl içinde gerekli ve detaylı İSG 

Farkındalık ve Yetkinlik Eğitimleri planlıyoruz. Ayrıca 45001 İSG Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği tüm 

dökümanları QDMS Modülü’nde tüm çalışanların erişimine sunuyoruz.

- Sürekli iyileştirme, geliştirme ve önleme çalışmalarının önemli bir parçası olan Ramak Kala 

Bildirimleri, Kaizen Formları, Balık Kılçığı Diyagramı ile Kök Neden Analizi ve Öneri Sistemi ile 

çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın oluşabilecek kazaların tekrarlanmamasına olanak 

sağlayabilmeleri; İSG risklerini gözlemlemeleri, dile getirmeleri, ve çözümün bir parçası olabilmelerine 

önem veriyor ve imkan tanıyoruz.

- Çalışanlarımızın sağlığını önemisyor ve koruyoruz, herhangi bir kısıtlama olmaksızın her ihtiyaç 

duyduklarında tıbbi desteğe ulaşabilecekleri Sağlık Ekibi’mizin varlığını taahhüt ediyoruz.

KONTROLSUZ KOPYA
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ACİL DURUM VE KAZA YÖNETİMİ
- Çevresel acil durumlara ve kazalara yönelik müdahale stratejimizi hazırlıyor, planlıyor ve test 

ediyoruz. Acil Durum Eylem Planı’nı QDMS üzerinden, tüm çalışanların erişebilme yetkisi ile yayınlıyor ve 

düzenli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

- Gerçekleşebilecek her türlü acil durum ve kazaların bir sonrakini önlemek için bir fırsat olarak ele 

alınması gerektiği bilinci ile; yaşanan her acil durum ve kaza için detaylı incelemelerin yapılıp  önlemlerin 

alınmasını sağlıyoruz.

- Muhtemel acil durum ve krizlerin belirlenmesi, yönetilmesi ve azaltılması konusunda ilgili risk ve 

hedefleri ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi başta olak üzere; Entegre Yönetim 

Sistemi’miz kapsamınca değerlendiriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK YAKLAŞIMI
Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik stratejimiz 

ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmeyi ve tedarikçi denetim süreçlerine bu kriterleri de ekleyerek etki 

alanımızda sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik kapsamında yeni bir değerlendirmeyi süreçlerimize dahil edip, 

Kurumsal Sosyal Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Anketi ile tedarikçilerin sürdürülebilirlik kapsamında 

gösterdikleri performansları doğrudan mevcut değerlendirme sistemine entegre edilmiştir. 

Bu anket ile; Çevre ve Enerji Yönetimi, Etik Politikası ve Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Gücü ve 

İnsan Hakları başlıklarında tedarikçilerimizin performanslarını değerlendiriyoruz. 

Önümüzdeki dönemde ulaştığımız tedarikçi sayımızı arttırmayı global tedarikçilerimizden başlayarak 

iyileştirmelere yönelik birebir çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
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