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OYAK RENAULT’DA İŞ GÜVENLİĞİ
“SIFIR KAZA, SIFIR HATA” ilkesini temel alan, çalışanların güvenliğinin korunması ile beraber 
çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi odaklı Groupe Renault İş Güvenliği prensiplerini ve 
Türkiye’deki yasal mevzuatı kapsayan 9 temel eksen doğrultusunda çalışmaktadır:

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

“Sıfır kaza” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmak için misyonumuz:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel ve uluslararası yasal mevzuatlara uymak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini yöneticiliğin önemli bir koçluk görevi olarak benimsemek
 • İş güvenliği kültürünü sürekli geliştirmek üzere 10 Temel Kural kriterlerini ana ölçme ve 
    değerlendirme aracı olarak benimsemek 
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının temel kılavuzu olan İş Güvenliğinin 10 Temel Kuralı kapsamında 
           fabrikamızın sürekli gelişimine yönelik eylemleri gerçekleştirmek
 • Yeni projeler veya proses değişikliği ile ilgili karar süreçlerinde, şartname hazırlama etabından itibaren,
     Ergonomi ve İş Güvenliği kriterlerini dikkate almak
 • Çalışma postalarının tümü için sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirmek ve ortadan kaldırmak adına 
    sürekli iyileştirme hedefleri belirlemek
 • Meslek hastalıkları ile kas ve iskelet rahatsızlıklarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 
    çalışma postalarının ergonomisini iyileştirmek
 • Çalışanların tümünü İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitmek ve gerekli durumlarda bu eğitimleri yenilemek
 • İç ve dış müşterilerimizi iş güvenliği yönetim sürecinin birer parçası olarak benimsemek ve 
    “önemli tarafların” ihtiyaç ve beklentilerini sürekli gelişim ilkesiyle dikkate almak

ISO 45001 normu gerekliliklerine cevap veren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin başarısı tüm 
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenlik bilincine sahip olmasından geçer. Bu bağlamda politikamızın ilgili 
taraflar ve tüm çalışanlarımızca anlaşılması ve uygulanması için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını tüm 
kademelerdeki yöneticilerimizden talep ediyoruz.

“Ben de, Yönetim Komitesi’nin yanı sıra, bu politikanın ve “SIFIR KAZA, SIFIR HATA” ilkesinin uygulanmasını 
İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerine uymak için gerekli eylem planlarının oluşturulmasını ve takibini
taahhüt ediyorum”
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