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İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI 

 

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş  Üretim, Tedarik, Lojistik, Arge, K.Kontrol, Bakım, Satış, İnsan kay-
nakları  faaliyetlerinde insanı  ve çevreyi en değerli varlıkları olarak kabul eder ve, iş sağlığı ve 
güvenliği ile çevreyi koruyan bir yönetim anlayışını benimser ve uygular. 
 
Bu doğrultuda, “İş Sağlığı ve Güvenliği”  ve  “Çevre “ yönetim sistemlerini uygulayarak, işleyişi 
periyodik olarak takip eder ve değişen koşullarda gerekli düzeltmeleri yaparak, sistemin sürekli 
gelişmesini sağlamayı taahhüt eder. 
 
Bu amaçla ; 
 

 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili tüm yerel-ulusal kanun, mevzuat ve standartlar 
ile tüm Sika firmaları için belirlenmiş kural ve hedeflerle uyum içerisinde çalışır.  

 

 İş Sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında hedeflerle yönetim ilkesini benimser ve per-
formans yönetimi uygular 
 

 Faaliyetlerinde yaralanmaların ve sağlık kayıplarının önlenmesini taahhüt eder; bu 
doğrultuda sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirir, gereken koruyucu önlemleri alır ve 
düzenli olarak gözden geçirir. 
 

 Faaliyetlerinde çevresel kirliliğin önlenmesini taahhüt eder; bu doğrultuda çevresel etki-
leri değerlendirir; kirliliği önleyici tedbirleri alır ve düzenli olarak gözden geçirir, atık geri 
kazanımı ile ilgili teknolojileri takip eder ve uygulamaya yönelik olarak değerlendirir. 
 

 Elektrik, yakıt ve su gibi enerji-doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. 
 

 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için eğitim, iletişim 
ve katılım faaliyetlerinde bulunarak, ortak sorumluluk paydası yaratır. 

 
 
İşyerimizdeki tüm çalışanlarımız ve alt işverenlerimiz bu politikadaki taahhütlere ulaşabilmek 
için işbirliği içerisinde çalışırlar.  
 
Her müdürlük, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla so-
rumludur.  

 
  
 
 
 

 
 


