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Başkan Yardımcısı

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını sıfırlamayı amaçlıyoruz
Amacımız, iş faaliyetlerimizden etkilenen herkes için güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, önleyici çalışmalara yoğunlaşarak proaktif bir biçimde iyileştirmeleri gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz.

İşyerinde meydana gelen kazaların ve sağlık problemlerinin, tüm çalışanların iş birliği, dayanışması ve 
sorumluluk davranışlarıyla bağlantılı olarak etkin yönetim yoluyla önlenebileceğine inanıyoruz. Herkesin, 
kendisinin ve başkalarının sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli ve aktif rol üstleneceği bir güvenlik kültürü 
yaratmak için çalışıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği vizyonumuz: “Faaliyetlerimizden etkilenen herkes evine güvenli ve sağlıklı bir şekilde gitmelidir.”

RENAUT GROUP GENELİNDE ISO 45001 STANDARDININ 
UYGULANMASIYLA AŞAĞIDAKİ KONULARIN SÜREKLİLİĞİNİ 
SAĞLAYACAĞIZ:
 • İşyerinde fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması.
 • İşyerindeki risklerin önlenmesi.
 • Sağlık ve güvenlik performansımızın sürekli iyileştirilmesi.
 • Ergonomi standartları doğrultusunda çalışma  
    koşullarının ve uygulamalarının optimize edilmeleri.
 • Yasal gerekliliklerin ve ilgili teknik standartların 
      karşılanması.
 • Grubun cazip ve rekabetçi özelliklerine katkı sağlanması.
 • Çalışanların devamsızlık ve işten çıkış oranlarının  
    azaltılması.
 • Renault Group’un sağlık ve güvenlik konusunda referans 
      bir kuruluş haline getirilmesi.

 • İş sağlığı ve güvenliği motivasyonunu en üst seviyeye 
    taşımak için geniş kapsamlı katılımın sağlanması ve 
     desteklenmesi.
 • Yeterli kaynakların sağlanması.
 • Ekipman ve tesislerin güvenli bir durumda tutulmalarının 
    sağlanması.
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması ve 
    örnek davranışların sergilenmesi.
 • İşyerinde fiziksel ve ruhsal sağlığın teşvik edilmesi.
 • Kurumsal ve yerel kural, prosedür ve standartların doğru  
   bir biçimde uygulanmalarının sağlanması.
 • Bilgi, eğitim ve talimatların yeterli düzeyde sağlanması.

 • Uygun kişisel koruyucu donanımların temin edilerek doğru 
   bir biçimde kullanılmalarının sağlanması.
 • Tesis faaliyetlerinden etkilenen herkesin güvenliğini        
     sağlamak için gerekli denetimlerin uygulanması.   
 •  Tüm yasal gereksinimlere ve teknik standartlara
      (uluslararası, ulusal ve yerel) uyulmasının sağlanması.
 • İş sağlığı ve güvenliği karar verme süreçlerine ve risk 
   değerlendirme programlarına çalışanların dahil   
   edilmeleri.
 • Bu politikanın tesis faaliyetlerinden etkilenen herkese       
      tebliğ edilmesi.

SİSTEMATİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAYACAK VE 
AŞAĞIDAKİ TEHLİKE KONTROL HİYERARŞİSİNİ 
TAKİP EDECEĞİZ:
 • Tehlikeyi yok etmek.
 •  Tehlikeli durumları daha az tehlikeli proses, operasyon, 
    malzeme  veya ekipmanlarla değiştirmek.
 • Mühendislik kontrol yöntemlerini kullanmak ve 
   çalışmayı yeniden düzenlemek.
 • Eğitim dahil olmak üzere idari denetimleri kullanmak.
 • Gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BU KAPSAMDA, BU POLİTİKANIN UYGULANMASINDA TÜM YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:


