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Gates Endüsthöye~
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI
Gates Endüstriyel, İ zmir-Türkiye'de yerleşik, otoı~ı obil parçalari üreticisidir ve işlerini tüm çalışanlaı-ı nııı
sağliğina, güvenliğine ve iyi bir- yaşaı~ı sürmesine dilcl<at ederek ve faaliyet gösterdiğ i yerlerde çevreye ve topluı~ıa
saygi duyarak gerçel<leştirece{<tir. I<aynak ve enerji tüketimini azaltarak, malzemeleri yeniden I<ullanaral<, geri
dönüşüi~ı ve doğal I<aynal< Kullanimi programları rı a uyarak lı em çevreye olan etl<imizi azaltmak, hem de
tehlilcelerin tespit edilmesi ve azaltı lması yla iş Kazalarini önlemel<le yülcüirı lüyüz.

İşyer•inde sifir kazayi arzulamakiayı z.
Faaliyet gösterdiğimiz her yerde al<fif, güvenilir ve sosyal açidan soı- umlu bir toplum mensubu olı-nayı fiaahüd
ederiz. Ürünlerimizin ve hizmetlerimiziıı yaşam döngüsü içerisindeki çevresel etkilerini sürekli olarak azaltıııayı
hedefliyoruz.
C~ates Endüstriyel şunlari prensip edinmiştir:
® Çevre, Sağ lik, Güvenlik ve Enerji önlemleri her çalişanin amaca, yönetimimizin sorumluluğu ve üretimin
her aşamasinda dikkate alinacak bir süreç olacaktir.
® Tesislerin, proseslerin, çalışı~ıa alanlarinin ve ürünlerin tasariminda İ SGÇ ve Enerji ile ilgili konular
değerlendirmeye alinacaktir.
® Çalişanlarin I<azalar-dan ve meslek hastaliklarindan korunmasi ve sağ lik bozulmaları n ı n önlenmesi temel
hedeftir.
İ lgili Çevı-e, İş Güvenliği ve Enerji Mavzuatları , yasal gereklilikler ve Gates Global İ SGÇ Standaı-dı 'na
uymayı taahhüt etmelcteyiz.
® Her Gates Endüstriyel çalişani güvenli çalişma prosedürlerine uyarak insan ve çevre için tehdit olabilecek
her koşulu raporlama{ctan sorumludur. Bunun için yönetim taı-afı ndan teşvik edilirler.
® Çevre, Sağlik, Güvenlik ve Enerji Politikasi tüm çalişanlara alctarı lacaktı r. Tüm çalişanlar uygulamakla ve
sürdürmel<le yükümlüdür. Politika talep edildiğinde tüm ilgili şahı slara açik olacaktir.
®

®

Çevre, Sağlik, Güvenlik ve enerji performansi amaçlari ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirilecektir.
Enerji tüketimini azaltarak enerji performansinin iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünleri Kullanmak ve
yenilenebilir enerji Icaynalcları n ı n kullanimi Konusunda çaliş malar yapmak temel ledeftir. Bu hedefe
ulaşmak için gerekli bilgi ve I<ayrıalclar sağlanacaktı r.
İş Sağliği-Güvenliğ i, Çevre ve Enerji yonetim sisteminin ve performansinin sürekli iyileştirilmesi hedeftir.

®

İş Sağliği, Güvenliği, Çevre ve Enerji konularinda çalişanlarin farkı ndalığı nı arttirmak için eğitimler

®

verecek ve çalişanlarin risklerin ortadan kaldirilmasi konusunda proalctif katilimi teşvik edecektir.
®
Bilgi ağa ve iletişim araçlarini kullanarak performans ve iyi uygulamalar sistematik olarak payla şilacaktir.
® Tedaril<çiler, müşteriler ve yükleniciler de İ SGÇ ve Enerji konularinda ortak değerleri paylaşmaya teşvik
edilecektir.

Gates Endüstriyel olarak Çevre, Sağlik, Güverıli{< ve Enerji Yönetim Sistemlerini geliştirmeye odal<lı
çaliş malarimiz; mücadeleci gücümüzü arttı racak, topluma öncülük etmemizi ve sorumluluk sahibi işbirlikçi
vatandaş olarak da hedefler ~ ize ulaşmamizi sağlayacaktir.
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