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Doküman ismi ÇEVRE ve SEÇG-SP POLİTİKASI Referans CYS-HSE-015 

Amaç  Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, 
SEÇG-SP ve Çevre amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlamak ve bunun iletişimini 

sağlamak 

Yayın Tarihi 01.03.1997 
Versiyon # 4.0 
Revizyon 
Tarihi 

28.09.2020 

İlgili kişiler İSEÇ Danışmanı, KÇYS Koordinatörü, Tüm ilgili taraflar  
Döküman ve araçlar Windows Office 
Uyarılar ve kontrol noktaları - 

 
 
TAAHHÜTLER 
 
STAŞ Derince Madeni Yağ Tesisi olarak hepimiz taahhüt ediyoruz: 
 

 İnsanlara zarar vermeyeceğiz; 

 Çevreyi koruyacağız; 

 Doğal kaynakları verimli kullanacağız; 

 Komşularımıza saygılı olacağız ve çalışılan bölgelerdeki topluma katkı sağlayacağız; 

 Bu amaçlara uygun hizmet, ürün ve enerji kaynakları geliştireceğiz; 

 Performansımızı görünür kılacağız; 

 Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda en doğru ve en verimli yöntemleri uygulamada öncüler arasında yer alacağız; 

 İSEÇ-SP Yönetim Sistemi’ni canlı tutacağız ve çalışanlarımızı da sürece dahil ederek sürekli gelişmesine katkıda bulunacağız; 

 Tehlikeleri ortadan kaldırıp SEÇG-SP risklerini azaltarak, yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma 
koşullarını sağlayacağız; 

 Tüm yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesini sağlayacağız; 

 Tüm STAŞ Derince Madeni Yağ Tesisi çalışanlarının bu amaçları benimseyeceği bir kültür yaratacağız. 
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Bu şekilde, gurur duyacağımız bir İSEÇ-SP performansına sahip olarak ilgili taraflarımızın, müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve genel olarak toplumun güvenini kazanmayı, 

işbirliğini destekleyen iyi bir komşu olmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

 

POLİTİKA 
STAŞ Derince Madeni Yağ Tesisi bünyesindeki tüm süreçlerinde SEÇG-SP ve Çevre Politikası kapsamında; 

 Tabi olunan ulusal ve uluslararası yasalar ve diğer şartlara uygun hareket eder ve performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir 

İSEÇ-SP Yönetim Sistemi’ni kararlılıkla uygular; 

 Bu alanda sürekli gelişim amacıyla yükselen standardları göz önüne alır ve yeni hedefler belirler; 

 Bu politikaya uygun İSEÇ-SP yönetimine sahip müteahhitlerle çalışır; 

 Operasyonel kontrolünde olan ortaklıklardan, bu politikanın uygulanmasını talep eder ve diğer girişimlerinde ise söz konusu politikanın aynen veya benzerinin hayata 

geçirilmesi yönünde çaba sarfeder; 

 Komşularıyla ve etkilenen topluluklarla etkin bir bilgi alışverişinde bulunur;  

 Çevre kirliliğini (hava, toprak, deniz vb.) önleyerek, doğal kaynakları korumayı ve olası çevresel etkilerin önüne geçmeyi hedefler; 

 Atıkların çevreye olan zararının önüne geçmek ve geri kazanımını sağlamak adına aksiyonlar alır; 

 İSEÇ-SP yönetimi kapsamında risk ve fırsatları değerlendirirken; acil durumlar, olası tüm çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve 

potansiyel fırsatların değerlendirilmesini sağlar; 

 Enerji verimliliğini arttırmak adına proje planlaması yapar ve enerji sarfiyatını azaltır; 

 Kullanılan ambalaj vb. malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak için gerekli aksiyonları alır; 

 STAŞ Derince Madeni Yağ Tesisi bünyesindeki tüm çalışanlara SEÇG-SP ve çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanların 

iş emniyeti ve çevre sorumluluk bilincini arttırmayı hedefler; ve 

 SEÇG-SP ve Çevre bilinci oluşturmak adına personel değerlendirme ve ödüllendirmelerinde İSEÇ-SP performansını göz önünde bulundurur.  

 STAŞ Derince Madeni Yağ Tesisi tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurur. 

 
LSC TESİS MÜDÜRÜ  
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Versiyon 
numarası 

Versiyon 
Tarihi 

Değişikliğin Tanımlanması Değişikliği Yapan Onay 

1.0 Mart 1997 İlk yayın Executive Commitee Felix Faber 

2.0 Aralık 2009 İlgili güncellemelerin yapılması Executive Commitee Felix Faber 

3.0 08.02.2017 Format Değişikliği ve ilgili güncellemelerin yapılması Eda Demirer Can Adal 

4.0 28.09.2020 ISO 45001 beklentileri çerçevesinde güncelleme yapılması Hasan Güler Can Adal 

 


