
 
 

BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Org. San. Bölg. 2. Cadde No:1 Çayırova KOCAELİ 

T: +90 262 723 42 00 F: +90 262 723 42 23 
www.birinci.com 

Ticaret Sicil No: 21963  Mersis No: 0178001005900012  İlyasbey VD: 178 001 0059 

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 
Birinci Otomotiv olarak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda stratejik hedeflerimize ulaşmak için 

yaptığımız çalışmalarda çalışanlarımızı ve çevreyi her zaman en önemli değerimiz olarak görüyoruz. 

Bu kapsamda çalışanlarımız ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve 

güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almayı en önemli prensip 

olarak benimsemekteyiz. 

Birinci Otomotiv olarak üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla çevre, iş sağlığı ve 

güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlama hedefi 

ve inancı ile hareket ediyoruz.  

Birinci Otomotiv olarak bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki taahhütleri beyan etmekteyiz: 

 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, 

bilincin geliştirilmesi ve davranış biçimi haline getirilmesi amacıyla çalışanlarımızı eğitmek, 

 Başta çalışanlarımız olmak üzere müşteri, tedarikçi, altyüklenici ve diğer operasyonel paydaşlar olmak 

üzere Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik 

faaliyetleri yürütmek, 

 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve etik kurallara 

uygun, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsemek, 

 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi kapsamında risk ve fırsatları değerlendirirken; tüm tehlikeleri, acil 

durumları, çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve potansiyel fırsatların 

değerlendirilmesini sağlamak, 

 Güvenli çalışma ortamını sağlamak, çevre kirlenmesinin, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi 

ilkesiyle çalışmak, 

 Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif 

bir yaklaşımla gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin arttırılması 

 Tüm faaliyetlerimizde risk değerlendirmesi yapılması, önceden tespit edilen sağlık ve güvenlik risklerinin 

analiz edilerek minimize edilmesi, 

 Yapılan çalışmalar ile çalışmakta olan makinelerin standartlara uygun hale getirilmesi ve emniyetinin 

iyileştirilmesi, 

  Makinelerin emniyetli çalışması için 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’ ne uygun hale 

getirilmesi  

 Acil Duruma sebep olabilecek tüm tehlikeler (yangın, deprem, sel vb.), olası tüm aşamalar (önleme, 

hazırlık, müdahale ve acil durum sonrası) ve olası tüm etkilenebilecek taraflar risk yönetim sistemimiz 

dahilinde belirlenip değerlendirilecek ve gerekli önleyici tedbirler planlanıp uygulamak.  

 Çalışanların işyerinde verimli, sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için iş organizasyonunun ergonomik 

açıdan düzenlenmesini sağlamak,  

 Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,  

 Toplu korunmanın sağlanamadığı durumlarda çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanılmasını 

sağlamak  

 Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi sürecinde risk değerlendirmesi yaparak 

kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirlemek  

 Ölçülebilir yıllık Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri belirleyerek, bu hedefleri tüm çalışanlarımızla 

paylaşarak ve toplam katılımı teşvik ederek hedefleri gerçekleştirmek, 

 Etkileşim halinde bulunduğumuz kurum, kuruluş, iç ve dış müşterilerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim sürecinin birer parçası olarak benimsemek ve “önemli tarafların” ihtiyaç ve beklentilerini sürekli 

gelişim ilkesiyle dikkate almak, 

 Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle doğal kaynakların ve enerjinin tüketiminde tasarrufa 

gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,  

 Atıkları kaynağında azaltmasını ve ayrıştırılmasını sağlayarak geri kazanım ve tekrar kullanımını teşvik 

etmek,   
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 Sürdürülebilirlik mekanizmalarını azami şekilde faaliyetlerimize entegre etmeyi, 

 Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların doğru kullanımını ve geri dönüşümlü ürünleri yeniden 

kullanmayı, 

 Enerji, su ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirlemeyi ve uygulamayı, 

 Kaynağında ayrıştırma ile atık oluşumunu azaltmayı ve Sıfır Atık hedefine ulaşmayı, 

 Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasında;  

İklim değişikliğiyle mücadele için enerjinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, 

Hava salımlarının azaltılmasını, 

Su tüketiminin azaltılmasını,  

Su kalitesinin iyileştirilmesi ve atık suların azaltılmasını sağlamak,  

 Kimyasal malzeme üreticisi olmamakla beraber temin ettiği ürünlerde, oluşan atıklarda ürünlerin kimyasal 

yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, riski tespit etmek ve sorumluluğu çerçevesinde yönetmek,  

 Kimyasallarla ilgili yeni bir bilgi edinildiğinde veya yeni bir kimyasal kullanılmaya başlandığında, bunun 

etkileri değerlendirilmek, 

 Kimyasalların doğru bir şekilde sınıflandırılması, depolanması ve kullanılmasını sağlamak,   

 Kimyasalla ilişiği olan tüm personelin, maddenin insan sağlığına ve çevreye tehlike potansiyeli ile orantılı 

olarak kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar ve güvenli elleçleme yöntemleri hakkında 

bilgilendirilmesi, 

 Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 

kurallarına uymalarını sağlamak ve denetlemek, 

 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlarımıza danışmak ve katılımlarını sağlamak, 

 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her 

kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak, 

 

                                                                                                

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

               Yakup BİRİNCİ 


