GLOBAL OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ
SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİ ÜRETİCİLERİNDEN
BİRİ OLARAK, GEREKLİ TEDBİRLERİ
ALDIKTAN SONRA ÖNLENEMEYECEK HİÇ
BİR İŞ KAZASININ VE MESLEK HASTALIĞININ
OLMADIĞINA İNANIYORUZ. İNSAN
KAYNAKLARIMIZI, İŞ KAZALARINDAN
VE SAĞLIK BOZULMALARINDAN
GELİŞTİRDİĞİMİZ STANDARD PROFİL ÜRETİM
SİSTEMLERİ (SPPS) KAPSAMINDA GÜVENLİ
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ YARATARAK
KORUMAYI AMAÇLIYORUZ.

BU AMAÇLA;
Süreçlerimizde, ilgili tüm yasal mevzuata, diğer gerekliliklere
ve uluslararası standartlara uymayı,
Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarını yapmayı,
Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin,
oluşturulan sağlık ve güvenlik kurallarına uymalarını
sağlamayı,
Faaliyetlerimizde iş kazası ve meslek hastalığı
doğurabilecek tehlikeleri ve riskleri önceden tespit ederek,
tehlikeleri ortadan kaldırıp İSG risklerini azaltarak kabul
edilebilir risk seviyesine indirmeyi,
Makine güvenliğini artırarak, çalışanlarımıza uygun
kişisel koruyucu donanım (KKD) sağlayarak ve uygun
işyeri ergonomisini kurarak, işle ilgili yaralanma ve sağlık
bozulmalarını önlemeye yönelik güvenli ve sağlıklı çalışma
koşulları sağlamayı, bu amaca yönelik önleyici faaliyetleri
desteklemeyi ve sürdürmeyi,

Acil durum hazırlığı için, yangından korunma ve deprem gibi
tüm acil durumları kapsayan, riskleri ve önlemleri içeren acil
durum ekipleri ve acil durum planları oluşturmayı ve hazır
olmak için tatbikatlar yapmayı,
Riskleri en aza indirmek için kimyasalların kullanım
aşamalarında gerekli önlemleri almayı,
İSG Yönetim sisteminin performansını ölçerek sürekli
iyileştirilmesini,
İlgili süreçlerimize çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin ve
tedarikçilerimizin danışma ve katılımını sağlamayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirmeyi,
beyan ve taahhüt ederiz.

GLOBAL OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİ
ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLARAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN,
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İLKELERİYLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİNİN BİLİNCİ İLE;
Çevre yönetim sistemimizi,
doğal kaynakları koruyacak ve
yaşam döngüsünü göz önüne
alacak şekilde yürütmeyi
Faaliyetlerimizin çevre
üzerindeki etkilerini azaltarak
ve kirliliği önleyerek,
kimyasal riskleri, atıksuları
ve emisyonları kontrol
altında tutmayı,
Oluşacak atık miktarını en
aza indirerek, atık bertaraf
yöntemlerinde mümkün
olduğunca geri dönüşümü
tercih etmeyi,

İklim değişikliği ile
mücadele için enerji
verimliliği projeleri geliştirmeyi
Süreçlerimizde, ilgili
tüm yasal mevzuata, diğer
gerekliliklere ve uluslararası
standartlara uymayı ,
Politikamızı, çalışanlarımız ve
paydaşlarımızla paylaşarak,
onların çevre bilincini ve
çevreye olan duyarlıklarını
arttırmayı,

Çalışanlarımızda üst düzey
farkındalık sağlamak için çevre
konularını eğitimlerimize
entegre etmeyi,
Amaç ve hedefleri periyodik
olarak gözden geçirmeyi ve
değerlendirmeyi, bunlara
ulaşmak için yeterli bilgi,
uzman ve ekonomik
kaynakların teminini sağlamayı
Çevre Performansımızı
denetleyerek ve raporlayarak
sürekli gelişmeyi sağlamayı
taahhüt ederiz

