İş Sağlığı, Güvenliği ve
Çevre (İSG-Ç) Politikası

SOCAR Türkiye,
iş sağlığı, güvenliği ve çevresel
mükemmelliğin sağlanmasında
temeli oluşturan, endüstriye ait
en iyi İSG-Ç uygulamalarını
benimseyen bir kültüre sahiptir.

SCC-HSE-POL-0001

Temmuz 2021

Tüm şirket çalışanlarımızın,
yüklenicilerimizin ve komşularımızın sağlığı ve
güvenliği, bizim için hayati önem taşır.
İŞ SAĞLIĞI

İş güvenliği çalışma ehliyetimizdir.
İş güvenliğini sağlamadan çalışmayız!
İŞ GÜVENLİĞİ

Doğal kaynaklarımızın sadık
bekçileriyiz. Gelecek nesillere temiz bir çevre
bırakmak için liderlik yapıyoruz.
ÇEVR E

Zaur Gahramanov
CEO
SOCAR Türkiye

ANA İ LKE LE R İ M İ Z
SOCAR TÜ R KİYE OLARAK İNAN IYOR UZ Kİ:

Tüm kazalar engellenebilir.
Şirketimizde çalışmak için İSG-Ç ilkelerine
bağlılık zorunludur.
Başarımız için çevresel sorumluluklarımıza
önem veririz.
SOCAR Türkiye için çalışan herkes,
seviyelerine ve kıdemlerine bakılmaksızın
İSG-Ç politikamızdan sorumludurlar.
Verdiğimiz sözleri tutarız.
İSG-Ç Yönetim Sistemimize (SAFE) uygun
çalışmak ve politikamızın taahhütlerine uymak,
İSG-Ç konusunda mükemmelliğin garantisidir.

*İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç) Politikası'nın tamamı için SOCAR ECM'i ziyaret ediniz.

Occupational Health, Safety and
Environment (HSE) Policy

SOCAR Turkey is committed
to a culture of adopting
industry HSE best practices
which is foundational in achieving
occupational health, safety and
environmental excellence.

SCC-HSE-POL-0001

July 2021

The well-being of
our workforce and communities is vital to
our success.
OCCUPATIONAL HEALTH

We value safety as a
license to operate. Do it safely or don’t do it!
OCCUPATIONAL SAFETY

We are trusted stewards of our
natural resources. We lead the way to deliver a
healthy environment for today and tomorrow.
E NVI RON M E NT

Zaur Gahramanov
CEO
SOCAR Turkey

KEY B E LI E FS
SOCAR TU R KEY B E LI EVE S:

All accidents can be prevented.
To work here you must be committed
to working safely.
Environmentally responsible operations
are essential to our success.
Every single employee and contractor
is accountable for HSE performance
regardless of status and rank.
We deliver on our commitments.
Compliance with our HSE Management
System (SAFE) and our commitment to this
policy enable HSE excellence.

*Visit SOCAR ECM for the complete Occupational Health, Safety and Environment (HSE) Policy

