TI Fluid Systems
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
TI Fluid Systems olarak, dünya genelindeki çalışanlarımızın güvenliğinin en yüksek önceliğe sahip
olduğuna inanıyoruz. Sağlık ve Güvenlik her bir çalışanın en çok önem verdiği ve sorumlulu olduğu konu
olarak kalmalıdır.
TI, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürümüzü yönlendirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt
etmektedir ve bu kapsamda ticari faaliyetlerimiz ile ilgili risklere ve fırsatlara uygun olan etkili iş sağlığı
ve güvenliği standartları ve uygulamaları geliştirmekte ve bunları uygulamaktadır. TI, faaliyetlerimizi
yürüten ve faaliyetlerimizden etkilenen kişilerin sağlık ve güvenliğini korumanın sosyal ve ekonomik
önemini kabul eder ve tüm faaliyetlerinde sağlık ve güvenliği teşvik etme konusunda örnek teşkil eden
öncü bir kuruluş olmayı taahhüt eder. Diğer herhangi bir mali veya ticari amaç için sağlık ve güvenlikten
asla ödün verilmemelidir.
Bu İSG Politikası, uygulamakta olduğumuz İSG Prosedürleri ve ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi
tarafından desteklenmekte ve geliştirilmektedir. TI; Politikamız, Prosedürlerimiz ve Yönetim
Sistemimizin, tehlikeleri ortadan kaldırarak, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak ve çalışanlarımız,
yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve operasyonlarımızdan etkilenebilecek diğer kişilerde farkındalık
oluşturarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını oluşturup sürdürmemize olanak sağlamasını
amaçlamaktadır.
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama konusundaki taahhüdümüz, aşağıdaki sağlık ve güvenlik
ilkelerini desteklemektedir:
1. Yaralanmaları ve mesleki hastalıkları önlemek için işle ilgili sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol
edildiği bir ortamın sağlanması.
2. Sürekli iyileştirme programları uygulayarak, İSG ile ilgili tüm yasal ve diğer geçerli gerekliliklere
uyulması ve ilgili uluslararası standartlara bağlı kalınılması.
3. Aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak, devam eden ticari faaliyetlerle entegre etkili bir İSG yönetim
programın uygulanması:
a. Operasyonel süreçler ve işyeri ortamlarıyla ilişkili mesleki yaralanma ve hastalıkların
bilinen nedenlerinden kaynaklanan İSG riskleri ve fırsatlarının belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi.
b. Riskin ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması için tehlikeleri belirlemek ve öncelikli
hedefler oluşturmak amacıyla risk değerlendirmelerinin, tüm üretim yerlerinde düzenli ve
sürekli olarak yapılmasının sağlanması.
c. İşyerlerinin, giriş ve çıkış yolları dahil olmak üzere güvenli olmasını ve sağlık riskleri
barındırmamasını ve çalışan güvenliği ve sağlığı için yeterli tesislere ve düzenlemelere
sahip olmasının sağlanması.
d. Yaralanma ve hastalıkları önleyen tesis, ekipman ve çalışma prosedürleri ve kontrollerin
sağlanması ve sürdürülmesi.
e. Eşyaların ve maddelerin kullanımı, işlenmesi ve depolanması ile bağlantılı sağlık risklerine
ilişkin güvenliğin ve yönetimin sağlanması.
f. Kuruluşun her seviyesindeki tüm çalışanların İSG Politikamızı, Prosedürlerimizi ve Yönetim
Sistemimizi anlamalarının ve bunları uygulama konusunda kararlı olmalarının sağlanması.
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g. Çalışanların ve temsilcilerinin, İSG faaliyetleri ile ilgili başvuru yapabileceği ve katılım
sağlayabileceği bir mekanizmanın oluşturulması.
h. Bilginin yaygınlaştırılması, eğitimler, talimatlar ve denetimler vasıtasıyla olumlu bir sağlık
ve güvenlik kültürünün desteklenmesi ve teşvik edilmesi dahil olmak üzere kuruluştaki
tüm seviyelerde etkili eğitim ve liderlik yoluyla İSG yetkinliğinin geliştirilmesi.
i. Çalışanların tehlikeleri fark etmesini ve onlardan kaçınmasını ve işyerinde ve işyeri dışında
kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğine olumlu katkıda bulunmasını sağlamak
için onlara yeterli bilgi, talimat, eğitim ve denetim sağlanması.
j. İç ve dış denetimler ve doğrulama yoluyla İSG sistemleri, prosedürleri, süreçleri ve
performansının denetlenmesi ve doğrulanması.
k. İş ile ilgili yaralanmaların ve hastalıkların nedenlerinin araştırılması ve tekrar etmesini
önlemek için harekete geçilmesi.
l. İSG Politikamız, Prosedürlerimiz ve Yönetim Sistemimizin gerekliliklerinin diğer tüm iş
disiplinleri ile uyumlu hale getirilmesi ve performans ölçümü ve sürekli iyileştirme
programlarına tabi olmalarının sağlanması.
m. İSG’nin, operasyonlarımızın tüm boyutlarının ayrılmaz bir parçası olarak kalmasını
sağlamak için, İSG stratejilerinin, iş planlama sürecine dahil edilmesi.
n. Tüm operasyonlara yönelik ölçülebilir yıllık İSG hedeflerinin belirlenmesi ve grup
düzeyinde İSG kültürünün, sürekli iyileştirmenin ve gerekliliklere uyumun sağlanması.
o. Yaralanmaları ve kazaları önlemek amacıyla sürekli olarak farkındalığı artırmak ve ön alıcı
adımlar atmak için, başarılı uygulamaların ve kazalardan öğrenilen derslerin anlatılması ve
paylaşılması.
Şeffaflık ve İSG konusunda mükemmelliğe ulaşma taahhüdümüz kapsamında, İSG performansımız ile
ilgili olarak Yıllık Raporumuz dahil olmak üzere düzenli olarak rapor yayınlayacağız.
Bu İSG Politikasının kopyaları tüm çalışanlara, yüklenicilere ve ziyaretçilere iletilebilir. Bu İSG Politikası,
intranet sitelerimizde ve genel web sitemizde de yayınlanmaktadır. Tüm çalışanların bu İSG Politikasını
okumasını istenmektedir. Konuyla ilgili tüm sorularınızı Küresel ÇSG Direktörüne iletebilirsiniz.
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