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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 Çalışanlarını en değerli varlığı olarak gören ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde 

olan şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası insana verdiği değerin göstergesidir. 

 Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, iş hayatında verimliliği 

arttırmanın ve başarıyı yakalamanın temel unsuru olarak görmekteyiz. Bu nedenle 

işletmelerimizde çalışma ortamlarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarına neden 

olabilecek hususları tespit ederek bunları bertaraf etmek ana hedefimizdir. 

 Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan tehlikeleri, riskleri ve 

fırsatları belirleyerek değerlendirmekteyiz. Tehlikelerin ve risklerin ortadan 

kaldırılması için kaynağında mücadele ederiz. 

 Bu hedefe ulaşabilmek için tabi olduğumuz tüm ulusal, uluslararası ve sektörel 

mevzuatı yerine getirmeyi, temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz. 

 Çalışanlarımızın da İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinç düzeyini arttırmak ve 

tüm faaliyetlerinde güvenliği ön plana alacak şekilde hareket etmelerini sağlamak 

amacıyla düzenli eğitim faaliyetleri uygulamaktayız. 

 Sağlık ve güvenlik kapsamındaki konuların çoğu zaman telafisi imkansız konular 

olduğu gerçeğini göz önüne alarak bu kapsamda sıfır hata prensibiyle hareket 

etmekteyiz.  

 İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı geliştirmek üzere hedefler belirlemekte, 

bunları gerçekleştirmek üzere yürütmekte olduğumuz planlı çalışmalarımızı 

dokümante etmekte, gelişmeleri ölçümleyerek belirli aralıklarla gözden geçirmekte ve 

gerekli önlemleri almaktayız. 

 Tüm çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin öneri ve görüşlerini sürekli 

iyileştirmenin en önemli kaynağı olarak görmekteyiz. 

 Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği bütünü içerisinde politikaların sürekli geliştirilerek 

sürdürülmesi, tüm ADOKSAN çalışanlarının ortak görevidir. 
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 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY 

 Our company is concious of the fact that our employees are our most valuable asset 

and of our social responsibilities and our OHSAS policy shows how much we value 

these. 

 We see providing our employees with a safe workplace as a key element of 

increasing efficiency and being successful in our business. Because of this our main 

goal is to identify and eliminate any aspect that could cause accidents at the 

workplace or occupational diseases. 

 We identify and evaluate threats, risks and opportunities in our companies actitivies 

as well as from outside. We strive to remove threats and risks at their source. 

 To reach this goal we see adhering to all national, international industry specific 

legislations as one of our primary duties. 

 We perform regular trainings for our employees to improve OHSAS conciousness and 

put safety at the forefront in all activities. 

 Knowing that in most health and safety cases undoing damage is impossible we work 

with a zero fault policy. 

 In order to improve our OHSAS performance we take measures to set goals, 

documents our actions to archieve them, and review our progress at regular intervals. 

 We see the suggestions and opinions of our employees and workforce 

representatives as the most important source of continuous improvement. 

 The continuous improvement and implementation of Quality and occupational health 

and safety is the shared duty of all ADOKSAN employees. 

 


