
SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
AMAÇ 
Sağlık ve güvenlik politikası, Ammann’ın iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki bağlayıcı hedeflerini ve yükümlülüklerini açıklar. 

Bu politika Ammann Grubu, sahip olduğu kuruluşlar, 
çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar ve yönettiği 
tesisler için geçerlidir. Bu politika, dünya çapındaki iştiraklerin 
ve bağlı kuruluşların tüm çalışanları için geçerlidir. Ayrıca, 
sahalarımızda çalışan taşeronlarımızın da bu politikaya uymaları 
beklenmektedir.

EN YÜKSEK KURUMSAL DÜZEYDE BAĞLILIK
Kanun veya ana sözleşmede öngörülmedikçe, yönetim Yönetim 
Kurulu tarafından oluşturulur. Bu politikanın uygulanmasına 
ilişkin hesap verebilirlik İcra Kurulu Başkanı ve bölüm başkanları 
tarafından denetlenir. Bu, işimizin her bölümünün iş sağlığı 
ve güvenliğine saygı gösterme sorumluluğu ve bunun günlük 
uygulaması konusunda net olmasını sağlar.

AMACIMIZ 
Amacımız, lokasyonlarımızda, kurulum ve proje sahalarımızda, 
seyahatler sırasında ve müşterilerimizin lokasyonlarında kazaları 
ve işle ilgili hastalıkları önlemektir. Tüm yasal iş sağlığı ve 
güvenliği (OH&S) gerekliliklerine uymayı taahhüt ediyoruz. 
İş sağlığı ve güvenliğinin tüm iş faaliyetlerinin ayrılmaz bir 
parçası olmasını şart koşuyoruz. Bu nedenle, her kademedeki 
yöneticilerimiz iş faaliyetlerinin bir parçası olarak İSG 
yönetiminden sorumludur. 

AŞAĞIDAKILERI SAĞLIYORUZ:
• İşyerinde yürürlükteki tüm İS&G yasalarına uyuyor ve 120 sayılı 

ILO Sözleşmesi ve OSHA (AB ve ABD’de) veya İsviçre’deki SUVA 
gibi İS&G ile ilgili uluslararası standartlar doğrultusunda işle ilgili 
yaralanma ve hastalıkları önlüyoruz,

• Güvenli ve sağlıklı işyerlerinin sağlanması,

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm iş yerlerinde geçerli güvenlik kuralları 
oluşturulur ve bunlara uyulur,

• İSG için gerekli kaynakların hazır bulundurulması, 

• Tehlikeler belirlenir ve mümkün olan yerlerde ortadan kaldırılır 
ve İSG riskleri en aza indirilir, 

• İSG kazaları belgelenir ve değerlendirilir, 

• Etkili bir acil durum yönetimi mevcuttur, 

• Sahalarımızda çalışan taşeronlarımızın bu politikaya uymaları 
beklenmektedir,

• İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimimiz sürekli olarak 
geliştirilmektedir, 

• Baskı veya diğer olumsuz sonuçlardan korkmadan İSG hakkında 
fikir beyanı mümkündür, 

• Tüm çalışanlar İSG ile ilgili gerekli eğitim ve talimatları alır, 

• Tüm seviyelerde İSG ile ilgili olarak personele danışma ve katılım 
gerçekleşir, 

• Tüm çalışanlarımız ve tüm tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız, 
herhangi bir kısıtlama ve misilleme korkusu olmaksızın, 
yaşam ve sağlık açısından acil ve ciddi bir tehlike arz ettiğini 
düşündükleri iş durumlarından kendilerini uzaklaştırma (“İşi 
Durdurma”) yetkisine sahiptir. 
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Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından Ocak 2023 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
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