Akyaşam İş Sağlığı ve
Güvenliği Politikası
Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak yarınların bizim güvenli çalışmamızın bir ürünü
olduğu bilinciyle iş gücümüzün sağlık ve güvenliğine en yüksek derecede önem göstererek,
tüm departmanlarda sıfır kaza odaklı bir İSG yönetim yaklaşımını benimsiyoruz.
Çalışanlarımıza, kiracılarımıza, müşterilerimize, ziyaretçilerimize ve diğer paydaşlarımıza
sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için uluslararası ve ülkemiz mevzuatının gerektirdiği
tüm uygulamaları iş süreçlerimize entegre etmenin sorumluluğunda çalışıyoruz.
Akyaşam olarak çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirip eğitim almalarını
sağlayarak farkındalıklarını artırıyor; çalışanlarımızın güvenlik ile ilgili her konuda sorumluluk
üstlenmelerini kolaylaştıran bir ortam sunuyoruz.
Yönetim sistemlerine ilişkin tüm düzenlemeler kurum kültürümüz olarak benimsenmiştir.
Sürekli ve sürdürülebilir gelişme ve büyüme potansiyelindeki şirketimiz, tüm süreçlerinde
yaratıcı ve dinamik bir hizmet anlayışını benimsemiş ve sürekli kılmıştır.
Bu çerçevede kuruluşumuzun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politikası;
• Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara ve
yönetim sistemi gerekliliklerine uymak,
• Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda
en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini
kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
• Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve
becerilerini artırarak, takım çalışması anlayışını hakim kılmak,
• Tüm faaliyetlerimiz ve paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sürekli kılmak,
• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili
tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm tehlike ve riskleri sistematik ve proaktif
bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli azami seviyedeki koruyucu tedbir,
ekipman ve önlemleri alarak tüm süreci sürdürülebilir kılmak,
• Kontrolümüz altındaki tüm çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin beklenti ve görüşlerine değer
vermek, etkin danışma ve katılım düzenlemeleri oluşturmak ve bu düzenlemeleri engelleyecek tüm
bariyerleri ortadan kaldırmak, olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken çalışanlarımızın
hiçbir misilleme ile karşılaşmamaları için en üst seviyede yönetim desteği vermek,
• Değerlerimizden ödün vermeyerek tüm paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu
güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

Akyaşam
Occupational Health
and Safety Policy
In all departments of Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş., we use a zero-accident OHS management approach,
with the understanding that the future is a product of our safe work, and we pay close attention to the health
and safety of our employees.
In order to provide a healthy and safe environment for our employees, tenants, customers, visitors, and other
stakeholders, we work to integrate all practices required by international and national legislation into our
business processes.
As Akyaşam, we raise employee awareness by informing them about occupational health and safety and
providing training; we also provide an environment that encourages our employees to take responsibility for
all security matters.
All management system regulations have been adopted as part of our corporate culture. In all of its
processes, our company has adopted and maintained a creative and dynamic service approach, which
has the potential for continuous and sustainable development and growth.
Our organization's occupational health and safety management systems policy,
in this context, ensures the following:
• Adhering to ethical values, national and international standards, legal requirements,
and management system requirements,
• Using our knowledge, experience, resources, and technology most efficiently in accordance with
our company's vision, to continuously improve our management systems by controlling the effects
of our activities on the environment and human health,
• Raising occupational health and safety awareness among all of our employees, improving
their knowledge and skills through training, and promoting teamwork understanding,
• Maintaining healthy and safe working conditions for all our activities and stakeholders,
• Believing that work accidents and occupational diseases are preventable, and making the entire process
sustainable by taking all necessary protective measures, equipment, and precautions, by detecting all
dangers and risks that may impair the health integrity of our employees and all relevant parties in advance,
with a systematic and proactive approach,
• Valuing the expectations and opinions of all our employees and employee representatives under our
control, to establish effective consultation and participation arrangements and remove all barriers to these
arrangements, providing the highest level of management support so that our employees do not face
retaliation when reporting incidents, dangers, risks, and opportunities, and ensuring the continuity of all
our stakeholders' trust in our organization,
• Maintaining the trust of all our stakeholders in our organization by not compromising our values.

