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AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 

     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI  

 

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (“AG Anadolu Grubu Holding”), Anadolu insanına hep daha iyisini sunma 

hedefiyle çıktığı yolda çalışanları, tedarikçileri, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı bir 

çalışma ortamı yaratmayı hedeflemiştir. 

 

AG Anadolu Grubu Holding bu hedef doğrultusunda; 

 

 Bir İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) Yönetimini, proaktif ve reaktif yaklaşımları kapsayacak şekilde 

kurmayı ve bu yaklaşımların kombinasyonunun, İSG Yönetim Sisteminin tüm aşamalarını 

kapsamasını, 

 AG Anadolu Grubu Holding tüm kazaların; doğru bakış açısı, doğru planlama ve etkin uygulamalar ile 

önlenebilir olduğuna inandığından şirket bünyesinde yapılan her aktiviteyi sahip olduğu riskler ile 

değerlendirmeyi ve ilgili prosedürleri bu riskleri göz önüne alarak oluşturmayı, 

 İnsan davranışlarının etkilerini de göz önüne alarak proaktif olarak çalışma ortamındaki tehlikeleri 

belirlemeyi; bu tehlikelere bağlı riskleri kaynağında yok etmeyi veya en aza indirmeyi, 

 Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için gerekli olan tüm girişimleri ve çabaları güçlü 

bir şekilde desteklemeyi, çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmayı, 

 Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim Sisteminin 

önemli bir parçası olduğundan, tüm kaza ve olayların kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı 

olarak araştırılmasını, araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kazanılan Dersler”in ve gerekli önlemlerin 

alınabilmesi için tüm değerlendirmelerin, İSG Kurul ve  Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 

toplantılarında görüşülerek tüm firma çalışanlarıyla paylaşılmasını, 

 AG Anadolu Grubu Holding, çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını birinci önceliği olarak 

belirlediğinden, çalışanlarının herhangi bir kısıtlama olmaksızın her ihtiyaç duyduklarında tıbbi 

desteğe ulaşabilmelerini, 

 Çalışanlarına, tedarikçilerine, taşeronlarına ve misafirlerine güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamı 

sağlamayı, yaralanmalarını ve sağlıklarının bozulmasını önlemeyi, 

 İSG performansını amaç ve hedefler üzerinden ölçmeyi ve sonuçlarını raporlamayı, 
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 Tüm çalışanlar, çalışan temsilcileri ve paydaşlar ile iletişim kurarak sorumlu İSG çalışmaları için teşvik 

etmeyi ve bu alandaki çalışmalarıyla ilgili paydaşlarının görüşlerini almayı, 

 Çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte İSG konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmeyi ve sorumluluk 

bilincini artırmayı, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile iş birliği yapmayı, 

 İSG ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uymayı, 

 Uygulama sonuçlarını izleyerek sürekli gelişmeyi sağlamayı ve teşvik etmeyi, 

 İSG politikalarına ilgili tarafların kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamayı, 

 Yukarıdaki konularda çalışmaların sürekliliğini sağlayarak, çalışanlarının ve iş faaliyetlerinden 

etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık, güvenlik ve refahını güvence altına almak için tüm makul adımları 

atmayı, 

 

kararlılıkla sürdürecektir. 

 


