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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI
İŞ GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN
Sağlığın ve güvenliğin korunması kadar çalışma koşullarının iyileştirilmesi de Fabrikamızın önceliklerindendir. 
Bu politika Renault Grubu İş Güvenliği Politikasını ve Türkiye’deki ilgili mevzuatı kapsayan dokuz temel ilkeye 
dayanıyor:  

 • Riskleri önlemek
 • Önlenemeyen riskleri değerlendirmek 
 • Risklerle kaynağında mücadele etmek
 • İşi insana uyarlamak
 • Teknolojik gelişmeleri dikkate almak
 • Tehlikeli olanı tehlikesiz veya daha az tehlikeli ile değiştirmek
 • Önleyici plan oluşturmak
 • Kişisel koruyucular yerine toplu koruyuculara öncelik vermek 
 • Çalışanlara gerekli talimatları vermek ve bilgilendirmeleri yapmak

“0 iş kazası” ve “0 meslek hastalığı” hedefine ulaşmak için misyonumuz:   

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili zorunlu yasal mevzuatlara uymak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini Yöneticiliğin önemli bir koçluk görevi olarak benimsemek
 • Yöneticilerin sorumluluğunda, herkes için iş güvenliği kültürünü geliştirmek
 • Kullanılan ürünler, yeni prosesler veya proses değişikliği ile ilgili karar süreçlerinde, 
       şartname hazırlama etabından itibaren, Ergonomi ve İş Güvenliği kriterlerini dikkate almak. 
 • Çalışma postalarının %100’ü için sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirmek ve ortadan kaldırmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini sürekli iyileştirmek için hedefler belirlemek 
 • Meslek hastalıkları ile kas ve iskelet rahatsızlıklarını önlemek için gerekli tedbirleri almak
 • Çalışanların %100’ünü İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitmek,
      çalışma postası değişikliklerinde eğitimi yinelemek.
 • Çalışanların, taşeron elemanlarının, ziyaretçi ve stajyerlerin iş güvenliği kurallarına uygun 
       hareket ettiklerini denetlemek. 
 • Çalışma postalarının ergonomisini iyileştirmek

Gerekli önlemleri aldıktan sonra önlenemeyecek hiçbir iş kazası yoktur. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin 
başarısı kişisel ve toplumsal güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes gerekli ekipmanlarını kullanarak, 
kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Oyak Renault Direktörler Komitesi, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine uymak için gerekli eylem planlarının 
oluşturulmasını ve takibini taahhüt eder. Ben de bu politikanın uygulanmasına katılacağıma şahsen söz veriyor ve 
her Oyak Renault çalışanının bu taahhüde uymasını bekliyorum.
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