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AIR LIQUIDE TÜRKİYE SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKASI
Air Liquide Türkiye yürürlükte bulunan ulusal ve ilgili olabilecek uluslararası kanunlara uygun olarak,
Sağlık, Emniyet, , Çevre, Kalite ve Gıda Güvenliği ile ilgili yüksek bir seviyeye ve performansa ulaşma
niyetini beyan etmektedir.
Yönetim kadrosu aşağıdaki konularda taahhütte bulunur:
1) Sorumlu bir endüstriyel gaz şirketi olarak:
● İş yerinde, çalışanlarının, taşeronların ve ziyaretçilerin sağlıklarını ve bedensel bütünlüklerini
korumak,
● Müşteri odaklı bir yaklaşımla operasyonları, en yüksek kalitede ürünler üreterek ve hizmetler
sunarak sürdürmek,
● İç ve dış müşteri memnuniyetini gözetmek
● Gıda ve medikal gazlarını hijyenik ortam koşullarında üretmek
● Gıda güvenliği ve insan sağlığını riske atmayacak ürünler üretmek ve müşteriye ulaştırılmasını
sağlamak
● Ünitelerimize ve ürünlerimizin kullanımına bağlı olan riskleri yönetmek,
● Çevreye duyarlı olmak, doğal kaynak kullanımını optimize etmek ve tesis operasyonlarında çevre
dostu teknolojilerin kullanılması ile faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini sınırlayarak kirliliğin
önlenmesine katkı sağlamak
● Operasyonlarımız sırasında daha az atık oluşumu için planlama yaparak ve oluşan atıkları doğru
şekilde ayrı toplayarak atıkların azaltılması sağlamak
● Gelişen işlerimiz ve operasyonlarımız içinde sürdürelebilir bir duyarlılık yaklaşımını desteklemek.
2) Air Liquide Türkiye, gaz operasyonlarının ve projelerinin yönetimi sırasında işyerinde kazaları, iş yeri
kaynaklı sağlık bozulmalarını, çevre kazalarını ve istenmeyen olayları önlemek için:
● Kapsamlı bir Sağlık, Emniyet ve Çevre yönetim sistemini uygulamak,
● Çalışanların, eğitim ve yetkinleştirilmesi yoluyla faaliyetlerimizle bağlantılı riskler, çevre etkileri ve
bunların azaltılması için alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak,
● Sağlık, emniyet ve çevre performansı ile ilgili net ve anlamlı hedefler belirlemek ve performansı
ölçmek,
3) Performansımızı sürekli geliştirmek ve her çalışanın bu gelişime olan katılımını sağlamak
Bu Politikayı benimsemekle şirket yönetimi yukarıda bahsi geçen amaç ve prensipleri adapte etmek ve
uygulamak konusunda kendisini sorumlu atfetmektedir.
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İşbu belge Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin malıdır ve üçüncü kişilere iletilmemelidir. Bu prosedür Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
endüstriyel/medikal operasyonlarındaki emniyeti etkileyen kilit unsurları kontrol etmek üzere hazırlanmış bir grup prosedürden bir tanesidir. Bu prosedür bağımsız bir şekilde
uygulanmak üzere hazırlanmamıştır. Bu kontrol edilmemiş bir kopyadır. Kontrol edilmiş kopyaların üzerinde kontrol edilmiş kopya mührü ve sorumlu kişinin imzası
bulunmaktadır.

