İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız
YEŞİLYURT GRUP olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimiz
olup, “Sıfır İş Kazası” hedefi ve “Önce İş Güvenliği Sonra İş” sloganı ile bu anlayışını ifade ederiz. Tüm
tesislerimizde Proaktif yaklaşımla, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes
gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde
bulunduğumuz çevreyi olası tüm risklerine karşı korumaktır.
Bu doğrultuda;
En üst kalitede araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullandırmayı,
İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri,
olası kaza risklerinin önlenmesi için sürekli olarak çalışmayı,
En üst kalitede araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullandırmayı,
Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat dahili ve mesleki gerekliliklerin gerektirdiği
eğitimleri vererek iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin
sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.
ISO 45001
Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim
sistemi olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi işletmemizde; Proaktif bir yaklaşımla,
zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, mevzuat
yükümlülükleri ve etik gerekliliklerin karşılanması amacı ile işletmelerimizde etkili bir şekilde
uygulanmaktadır.
ISO 45001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu
gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi
arttırmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre
standartları ile uyumlu olarak işletmelerimizde ISO 45001, diğer yönetim sistemleri ile paralel olarak
yürütülmektedir.
ISO 45001’in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz
konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak
ve bu ortamı yönetmektir. Daha detaylı anlatmak gerekirse ISO 45001’in üç ana başlıkta
toplayabileceğimiz amaçları şunlardır:
1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir
ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş
günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün
ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye
sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme
güvenliğini sağlayacaktır.

