
 
 

 

 

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI  
 

TK Asansör; sektöründe öncü ve lider bir firma olmayı 

amaçlar. Faaliyetleri sırasında İş Sağlığına, Emniyetine 

ve Çevrenin korunmasına en üst düzeyde önem 

vermektedir. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 

kanun, yönetmelik, yasal şartlar, ilgili standartlar ve 

diğer uygunluk yükümlülüklerine uyma 

bağlamında, doğal kaynak kullanımını 

azaltmayı, atıklarımızı kaynağında azaltmayı, geri 

dönüşümünü sağlamayı ve geri kazanılmayan atıkları 

uygun tekniklerle yok etmeyi taahhüt eder. Bunlar şirket 

için esas alınan değerlerin önde gelenlerindendir.  

 

Şirketimiz, kazaları önlemek için gerekli önleyici 

tedbirleri planlar ve uygular. Prosedürlerimiz ve 

kontrollerimiz bu tedbirlerin uygulanmasını garanti 

altına almak için gerekli görülen tüm çalışmaları 

dokümante etmektedir. Bu konuya verilen önemin bir 

göstergesi olarak, sürekli eğitimlerle riskler minimum 

seviyeye indirgenir. İş sağlığı, güvenliği ve çevre 

duyarlılığı konularında tüm çalışanlar ve işbirliği yapılan 

kuruluşların katılımları sağlanır.  

 

 

Çalışanların  sağlıklarının korunması için gerekli 

tedbirlerin alınması, yaralanma ve sağlık bozulmalarının 

önlenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, bunun 

yanında bu çalışmaların birlikte katılımcı bir yaklaşımla 

yapılması bir şirket kültürü haline gelmiştir. Tüm 

çalışanlarımızın çalışmalarında da bu hedefler 

doğrultusunda yol izlemesi beklenir. 

 

Yukarıda belirtilen değerlere, çalıştığımız firmaların  

belirlenmesi yönünde de dikkat edilir. Çevreye verilen 

zararın, bir döngü şeklinde kendimize verilen zarar 

anlamında olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, 

geçmişi köklü olan firmamız, gelecek nesillere uzanan 

kapı olduğunun bilincindedir.  

 

 

Hiçbir iş, güvenlik ihmali yapacak kadar önemli veya 

acil değildir. 
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ARTUĞ ÖZEREN 

Genel Müdür / General Manager 

 

 

 

ENVIRONMENT, H&S POLICY 
 

TK Elevator aims to be leader and pioneer company of 

the sector. We give the highest level of importance to 

the Occupational Health & Safety, and the protection of 

the Environment and thus company pledges to reduce 

wastes, used of naturel recourses and provide recycling 

accordance with the laws, regulations, compliance 

obligation and the company guidelines. These are the 

leading values for the company. 

 

 

 

Our company plans and implements the necessary 

measures in order to prevent the accidents. Our 

procedures and inspections are documented to 

guarantee the implementation of those measures. As a 

remark of importance to this issue and continuous 

training reduce the risks to a minimum level. Regarding 

Health, Safety and Environment, all the employees and 

co-operated institutions are informed and their 

participation is being ensured. 

 

Taking the necessary precautions to protect the health 

of the employees, the necessary activities to prevent 

injuries and health deterioration, as well as making 

these activities with a participatory approach has 

become a corporate culture. All our employees are 

expected to follow the path of these targets in their 

work.  

 

 

Attention is also paid to the determination of the 

companies according to above mentioned assets. 

We are aware that the damage done to the environment 

means the damage done to ourselves in a loop. In this 

direction, our company, rooted through the past, is 

aware that it is the door to the next generations. 

 

No job is so important or urgent that it cannot be done 

in a safe way. 

 


