
Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Toplum Politikası 

Incitec Pivot olarak şunları hedefliyoruz: 

• Herkes için Her Yerde Sıfır Zarar. 

• Toplum ve Çevre için Özen. 

İşle ilgili tüm yaralanmaların, hastalıkların ve çevre olaylarının engellenmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz ve faaliyet 
gösterdiğimiz toplumların değerli bir üyesi olmak istiyoruz. Özellikle şu konulara önem vereceğiz: 

 

 

Bu alanların her birinde: 

• Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışacağız;  

• Sağlık, güvenlik, çevre ve toplum performansımızda 

sağlanan gelişmeyi rapor edeceğiz; 

• Sağlık, güvenlik ve çevre taahhütlerimizi herkesin kendi 

evine ve toplumuna yansıtmasını teşvik edeceğiz. 

Herkes için Her Yerde Sıfır Zarar ve Toplumun ve Çevrenin 

Korunması adına çalışmaya devam ederken çalışanlarımız, 

yüklenicilerimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve toplum için 

bu taahhüdü veriyoruz.  
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Çevre ve Toplum 

• Faaliyetlerimizi ilgili çevre lisansları ve 

düzenlemelerine uygun olarak sürdüreceğiz. 

• Kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını teşvik 

edeceğiz. 

• Çevreyle ilgili tehlikeleri belirleyip değerlendireceğiz ve 

toplam risk yönetimi sürecinin bir parçası olarak bunları 

kontrol altına alacağız. 

• Sera gazı emisyonlarının azaltılması dahil olmak üzere 

çevresel etkimizi en aza indirmeye çalışacağız ve 

gelecek için yeşil çözümler üretmeyi amaçlayacağız. 

• Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda değerli birkurumsal 

vatandaş olmaya gayret göstereceğiz. 

• Faaliyetlerimizi sürdürürken komşularımıza, değerlerine 

ve kültürel miraslarına karşı saygılı ve düşünceli 

davranacağız. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sağlık ve Güvenlik 

• Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçiler için güvenli ve 

sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağız ve güvenli 

davranışları teşvik edeceğiz. 

• İlgili endüstriyel standartlara ve yasal gerekliliklere 

uygun bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi tesis 

edeceğiz.• Güvenlik ve sağlıkla ilgili tehlikeleri belirleyip 

değerlendireceğiz ve toplam risk yönetimi sürecinin bir 

parçası olarak bunları kontrol altına alacağız. 

• Bizim için çalışan tüm personel ve yüklenicilerden ilgili 

mevzuatın yanı sıra iş gücünün güvenliğini sağlamak 

için hazırlanan sağlık ve güvenlik yönetimi standartları 

ve sistemlerine uymalarını isteyeceğiz. Bunların işlerini 

güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmelerine yönelik 

bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak için gerekli 

eğitimleri vereceğiz. 

• İnsanlara, topluma, çevreye veya yerel halklar için 

kültürel önem taşıyan yaşam alanlarına zarar verme 

riski bulunan durumlarda her çalışan ve yüklenicinin 

çalışmayı durdurma sorumluluğu ve yetkisinin olmasını 

sağlayacağız. 

• Herkesin açıkça konuşabileceği ve endişelerinin 

dinleneceğinden emin olabileceği güçlü bir güvenli 

alan ve güvenlik kültürü yaratacağız. 

ÖĞRENME KÜLTÜRÜMÜZÜ 
GÜÇLENDİRMEK 

BASİTLEŞTİRMEK TEMEL KONULARI DOĞRU 
ANLAMAK 

LİDERLİK ETMEK VE 
KATILIM SAĞLAMAK 


