
İş Sağlılığı ve Güvenliliği Politikası
The Magni�c, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, kaliteyi ve müşteri gerekliliklerini ön planda tutan 

yönetim anlayışı ile "SAĞLIĞINI KORU İŞİNİ KORU" sloganını benimsemiştir.
Bu amaçla işyeri ve eklentilerinde; işyeri içinde ve dışında çalışan personelin, altyüklenicilerin, 

ziyaretçilerin, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük, müşterilerin talep edebileceği diğer şartlar ve iş standardına 
uygun iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini oluşturacak, bu kanun ve hükümleri kendi bünyesinde 

uygulayacak, uygulatacak sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.

Buna yönelik olarak;
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi 

yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlayacak,
Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler verecek,

Her yıl belirlenen hede�ere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılacak, bir önceki yılın hede�erinin ve 
çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı gözden geçirilecek,

İSG politikamız, eğitim ve duyurular ile tüm personele aktarılacak, herkes tarafından anlaşılması ve 
politikaya uygun çalışmasını sağlayacak, �rmanın internet sitesi vb. uygulamalar ile diğer tara�arın 

(halk, kamu, alt yükleyiciler, ziyaretçilerin) bu politikaya kolay erişimini sağlayacak,
Firmamızın İSG uygulamaları açısından, bağlı olduğu kurumlar,  odaları, dernekler nezdinde örnek 

şirket haline getirecektir.
Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.

Healty and Safety Policy
The Magni�c has adapted the policy to prioritize costumer’s needs, concerning advanced technology 

and innovation at work place as well as health and safety regulations. For this reason, we always aim to 
develop our standards by following the required regulations and law while ensuring that this process is 

up to labour standards without compromising on health and safety regulations.
As The Magni�c, it is our policy;

To reduce the possibility of work accidents and ensure a secured working environment for all employees,
To give training to all our employees in order to increase the awareness of health and safety

To make our environmental policy accessible to everyone, including public and our subcontractors,
To have a constant e�ort to reach organizational targets,
To ensure that previous year’s target has been reached,

To ensure that health and safety regulations have been applied by everyone in the organization.
It is Board of Management Team’s responsibility to follow this policy.


