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Kordsa Türkiye 

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSG –Çevre) Politikası 
İş ve Çevre Sağlığının korunması Kordsa yönetiminin çalışma prensipleri arasında ilk sırada yer almakta olup, yapısı, ölçeği ve 

faaliyetleri dahilinde ürünleri ve hizmetleri  kuruluşun amacı ve bağlamı ile uyumlu olarak sürekli iyileştirilmektedir, 

İSG - Çevre Hedefimiz; iş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını,  sıfır iş kazası, sıfır çevre / proses kazası ve tüm meslek 

hastalıklarını ISG-Çevre risklerine ve fırsatlarının doğasına uygun olarak önlemektir,  

İSG - Çevre özdeğerimizdir, 

İSG - Çevre yönetimi sistemlerinde, çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalarımızla Kordsa’ nın dünyadaki en iyi firmalar 

arasında yer alması sağlanır, 

İSG - Çevre ile ilgili tüm uygunluk yükümlülüklerine uyulur,  

Çevre amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlar,   

Tüm süreçlerimizde çevre etki değerlendirmeleri ve risk analizleri yapılarak tehlikeleri ortadan kaldırılır, riskler azaltılır, 

Faaliyet ve ürünlerimiz ile ilişkili çevre boyutları yaşam döngüsü yaklaşımı değerlendirilerek belirlenir, 

Çalışanlar ve çalışan temsilcilerin ISG-Çevre performansı ile danışma ve katılımı sağlanır, 

Politikamızı ilgili tarafların erişimine açık tutulur, 

Bu politikaya uyulması tüm paydaşların sorumluluğu ve sözleşmelerinin bir parçasıdır. 

 

Kordsa Turkey 

Occupational Health, Safety and Environment (SHE - Environment) Policy 

 

Occupational and Environmental Health Protection is in the first place among the working principles of Kordsa management 

and its products, services and services are continuously improved in accordance with the purpose and context of the 

organization. 

SHE - Environmental Goal; to prevent work-related injuries and health deterioration, zero work accidents, zero environment / 

process accidents and all occupational diseases in accordance with the nature of SHE -Environment risks and opportunities, 

SHE - Environment is our core value, 

Kordsa is one of the best companies in the world with our work on the prevention of environmental pollution in SHE - 

Environmental management systems , 

SHE - Compliance with all environmental compliance requirements is complied with, 

Provides a framework for the determination of environmental objectives, 

In all of our processes, environmental impact assessments and risk analyzes are carried out, the risks are eliminated, the risks 

are reduced, 

The environmental dimensions associated with our activities and products are determined by evaluating the lifecycle approach, 

Consultation and participation of employees and employee representatives with ISG-Environment performance is ensured, 

Our policy is made available to the relevant parties, 

Compliance with this policy is a part of all stakeholders' responsibilities and contracts . 


