İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası
Korozo Grup olarak tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamayı taahhüt ederiz. Bu ana
değerimizi uygulamaya dönüştürmek için, Korozo Grup olarak İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
konularında sürekli iyileşmeye odaklanır, amaç ve hedeflerimizi belirlerken bu ilkelere göre
hareket ederiz. Bu ilkeler doğrultusunda;

(FORM NO: K0G05 10/03 REV.: 0)

• Ulusal ve Uluslararası ilgili yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uymayı,
• Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve toplumun; İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
konularında bilinçlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
• Güvenli çalışma kültürünü sağlamak ve desteklemek için uygun ortam ve koşulları
sağlamayı,
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili uygulamalara organizasyonun tüm kademelerinin
ve iş ortaklarımızın katılımını sağlamayı, karar alma mekanizmalarına görüş ve önerilerini
dahil etmeyi,
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında olası risklerin önceden belirleneceği çalışmalar
yapmayı, belirlenen risklere ilişkin tedbirler almayı,
• Kazasız bir iş ortamının sağlanması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla yaşanan tüm
vakaların kök nedenlerini belirlemeyi ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri
yapmayı,
• Proses ve ürün kaynaklı çevresel kirlenmenin önlenmesi ve çevrenin korunması için
gerekli tedbirleri almayı, faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların azaltılması, tekrar
kullanım, geri kazanım/dönüşümü ve bertarafını sağlamayı,
• Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
• Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevre, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ve fırsatları yönetmeyi,
• Proaktif bir yaklaşım ile hedefler koyarak performansımızı takip etmeyi ve süreçlerimizde
sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
Korozo Grup olarak taahüt eder ve faaliyetlerimizde Sıfır Kaza hedefine ulaşmayı amaç
ediniriz.
15.10.2019 tarihi ile geçerlidir.
Filip Lens
CEO

Occupational Health, Safety and
the Environment Policy
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As Korozo Group we are committed to the safety and well-being of all our employees. To ensure
this Core Value is put into practice, Korozo focuses on the continuous improvement in
Occupational Health, Safety and the Environment. We act in accordance with the following
principles in defining our objectives and goals. We are committed to;
• Comply with the relevant National and International regulations and other requirements,
• Conduct the necessary activities to raise awareness among our employees, our business
partners and the public with regards to Occupational Health, Safety, and the Environment,
• Provide the required conditions and environment to support and enable the development
of a safe working culture,
• Ensure the participation at all levels of the organization as well as our business partners
in Occupational Health, Safety and the Environment practices, and to include their
opinions and suggestions in the decision-making mechanism,
• Conduct studies to assess the potential risks regarding the Occupational Health, Safety
and the Environment and to the take measures against the identified risks,
• Identify the root cause of all the incidents in order to provide and maintain an
accident-free workplace, and to implement the improvements required to prevent
recurrence of such incidents,
• Take adequate measures for the protection of the environment and the prevention of
environmental pollution arising from processes and products, and to ensure that wastes
that occur as a result of our activities are decreased, reused, recycled and disposed,
• Use energy and natural resources efficiently,
• Manage the Occupational Health, Safety and the Environment related risks and
opportunities when investing in current or new assets,
• Monitor our performance by setting goals through a proactive approach and to ensure
continuous improvement in all our processes.
Korozo is committed to the above and aspires to achieve a Zero Incident workplace.
15.10.2019 tarihi ile geçerlidir.
Filip Lens
CEO

