
 
 
 

    

 

Rev.7 / 03.05.2023* Sika Global’in yayınladığı EHS Policy’nin birebir tercümesidir. SMS’te yayınlanarak onaylanmıştır. 

  
   İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKASI 

 
Sika iş güvenliğini ilk sıraya koyar. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenliği, esenliği ve sağlığı, 
Grup başarısı için bir ön koşuldur. Güvenli bir şekilde çalışmak yalnızca bir plan değil, işleri 
yapabilmenin bir yoludur. Bu, birkaç temele dayanır: 
 

 Sürekli iyileştirme için yönetim taahhüdü: İş Güvenliği yönetimi delege edilemez. Her 
yöneticinin liderlik, sorumluluk ve örnek teşkil ettiğini göstermesi gerekir. Yönetim personeli 
için İş Güvenliği hedeflerinin kişisel hedeflere entegre edilmesi planlanmıştır. 

 Çalışanların katılımı: Sika, çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamada herkesin bir 
rolü olduğunu düşünür. Sika, çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği konularına dahil olduklarında 
çalışma ortamlarının daha iyi İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarına sahip olduğuna inanmaktadır. 
Bu nedenle Grup, ilgili tüm İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların ve diğer paydaşların 
etkili ve orantılı istişaresini ve katılımını aktif olarak teşvik eder. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreyi 
korumak, tüm günlük işlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek her çalışanın sorumluluğudur. 

 Kurallara uyum: Sika İş Güvenliği Minimum Gereksinimleri, çalışma ortamı güvenliği ile ilgili 
olarak her bir Sika şirketi için tanımlanmış ve uygulanmıştır. Ek olarak, temel riskleri ele almak 
için Sika Hayat Kurtarıcı Kurallar oluşturulmuştur. Minimum Gereklilikler ve yerel 
yönetmeliklerle birlikte, bu Hayat Kurtarıcı Kurallar tüm Sika şirketleri için zorunludur. 

 Eğitim ve öğretim: Sika'da çalışan herkesten iş güvenliği performansı istenmektedir. Yöneticiler, 
kullanılan malzeme ve ekipmanların bilinen tehlikeleri ve risklerin nasıl azaltılacağı hakkında 
çalışanların bilgi sahibi olmalarını sağlamalıdır. Sadece işe yeni başlayan çalışanlar için değil 
mevcut çalışanlar için de düzenli olarak özel eğitimler düzenlenmektedir. 

 Tehlikelerin tanınması ve çözülmesi: Risk değerlendirmeleri, çalışanları güvende tutmak için 
neyin gerekli olduğunu tanımlamaya yardımcı olur. Yerel, kurumsal ekipler veya harici sigorta 
şirketleri tarafından düzenli olarak organize edilir ve yürütülür. 

 Olay raporlama ve araştırılması: Her ciddi olayın sistematik olarak raporlanması, soruşturulması 
ve ilgili eylemlerin uygulanmasına yol açması zorunludur. Ek olarak, Sika, daha ciddi olayları 
önlemek için tüm küçük olayları tespit etmeye ve analiz etmeye çaba gösterir. 
 
 

Çevre 
 
Sika, çevreyi korumaya; ticari faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri insanları ve çevreyi koruyacak 
şekilde teşvik etmeye kendini adamıştır. 

 
Sika, çevresel etkilerinin azaltılması taahhüdünü yerine getirirken, aşağıdakileri taahhüt eder: 
 
 yürürlükteki tüm çevre yasalarına, mevzuatlarına ve standartlarına uymayı, 
 çevresel etkiyi azaltmak için çevre yönetim sistemini uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi, 
 ölçülebilir çevresel amaç ve hedefleri değerlendirmeyi, belirlemeyi ve gözden geçirmeyi, 
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 faaliyetlerindeki riskleri ve çevresel etkileri belirlemeyi, azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri 
dönüştürmeyi teşvik ederek operasyonlarının çevresel etkisini en aza indirmeyi, 

 hem üretim sürecinde hem de müşterilerin nihai kullanımında daha düşük çevresel etkiye sahip 
yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmeyi, 

 çevresel durumu, boyutları, etkileri ve performansı hakkında Üst Yönetim Ekibine, çalışanlara 
ve paydaşlara düzenli olarak rapor vermeyi. 
 
 
 
 


