
 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği, tüm çalışmalarımızın 
merkezinde bulunmaktadır. Universal, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, çalışanların 
yetkilendirilmesi ve sorumluluk almalarının sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına sıkı bir 
şekilde uyulması yoluyla çalışma alanlarımızdaki yaralanma ve hastalıkları önleme konusunda kararlıdır. 
Sağlık ve güvenlik, kültürümüzün taviz verilemez önceliklerinden biridir. 

Sağlık ve Güvenlik Yönetimi 
Uygulanmakta olan Universal İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, sağlık ve güvenlik çalışmalarımızın temelini 
oluşturmaktadır. Operasyonlarımız; yerel altyapı, ekipman ve süreçlere yönelik yerel politika, prosedür ve 
talimatlar yoluyla Universal programı ve Universal Sağlık ve Güvenlik Kılavuzuyla uyum içerisinde olmalıdır. 
Ek olarak, uyumu ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için bu operasyonlarda çalışanlarımıza gerekli 
kaynaklar ve eğitimler sağlanmalıdır. Ayrıca, gerekli kişisel koruyucu donanımlar sağlanmalı ve gerçekleşen 
ramak kala olayları ve kazalarla ilgili sağlık ve güvenlik verileri raporlanmalı ve analiz edilmelidir. Yönetim 
sisteminin bir parçası olarak iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmeleri, incelemeleri ve denetimleri 
yapılmalı, performans ölçülmeli ve gerekli yerlerde düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. 

Çalışanların Yetki ve Sorumlulukları 
Her çalışan ve yönetici, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde 
sorumluluk sahibidir. Tüm Universal çalışanları; geçerli ulusal ve yerel iş sağlığı ve güvenliği kanun ve 
yönetmeliklerine tamamen uymalıdır. Her çalışan ve yöneticiden, görevlerini yerine getirmeleri sırasındaki 
gerekli diğer uygulamaların yanı sıra, Universal’in politikasına uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği kural ve 
prosedürlerine uymaları, kaza ve yaralanmaları, güvenli olmayan ekipman, durum ve davranışları 
bildirmeleri beklenmektedir. Güvenlik standartları asla göz ardı edilemez. Ek olarak, güvenli ve sağlıklı 
çalışma ortamı şiddet barındırmayan bir çalışma ortamı anlamına gelmektedir. Şiddet tehditleri ve 
korkutma çabaları asla tolere edilmeyecektir. 

Yasal Uyum 
Universal şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerine harfiyen uymalı ve güçlü bir sağlık ve 
güvenlik programının sürdürülmesi konusunda yerel yetkililerle iş birliği yapmalıdır. Tedarik zincirimizi 
güçlendirme çabalarımızın bir parçası olarak, Universal; tedarikçilerimizi ve diğer ortaklarımızı tüm iş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatlarına uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını oluşturmaları ve sürdürmeleri 
konusunda teşvik etmelidir. 

 



Bu politika, Universal Corporation Seçim ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli olarak gözden 
geçirilecek ve gerektiğinde değiştirilecektir. 


