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ISO 14001 ÇEVRE VE ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ 

 
 Doğal kaynakları (Hammadde, enerji, su vd.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik 

miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl azaltmayı, 
 Hizmetimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirmesini sağlamak, yıllık 

hurda satış miktarını hizmet miktarına göre altında tutmayı, 
 Atıklarımızı Atık Yönetim Planı ile yasal şekilde ber tarafını sağlayarak çevre kirliliğini (Hava-Toprak-Su-Gürültü) 

önlemeyi, 
 Kazasız hizmet için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, 

sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi 
 Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm 

çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı, 
 *Almo Grup olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda, sorumluluk sahalarımızda, ülkenin yasal 

düzenlemelerine, uluslararası standartlara, yönetmelik ve tüm etik kurallara uyarak, sistematik ve yaratıcı yönetim 
yaklaşımları benimsemeyi ve bunları sürekli iyileştirme prensibi ile tüm çalışanlarımızın da katılımı ile yapımızı daha 
güçlü kılacak çalışmaları gerçekleştirmeyi 

 *Yöneticilerimiz, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden ve 
sorumluluğundan takibini sağlamayı, 

 *Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için tüm operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve 
değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmesi, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmesi veya 
kabul edilebilir seviyeye getirilmesi. 

 *Acil durum, doğal afetlere karşı siber saldırılara hazırlıklı olmak için yılda en az 1 kez tatbikat yapmayı, 
 İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim 

süresini artırmayı, 
 Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için 

kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,  
 Yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi 
 Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek 

uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi, 
 
*Almo Grup; Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek, tüm çalışmalarında güvenli ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi 
olarak benimser. 
 
                                                                                                                                                    Beyan ve Taahhüt ederiz.  
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