İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Sika olarak işimizi geliştirirken uzun dönemli perspektifi ele alırız ve müşterilerimiz, paydaşlarımız
ve çalışanlarımıza saygı ve sorumluluk ile hareket ederiz.
Güvenlik, kalite, çevre, adil yaklaşım, sosyal katılım, sorumlu büyüme ve değer yaratma üzerinde
güçlü odaklanmış şekilde çalışırız.
Sürdürülebilirlik, çalışma, sosyal ve çevresel prensipleri (insan, gezegen, performans) içermektedir.
Bu bağlayıcı ilkeler ilgili Sika rehberlerinde yer almaktadır.
Sürdürülebilirlik, yenilikçiliğimizin anahtar parçasıdır. Binalar ve motorlu araçlar için dayanıklılığı
geliştirmek ve hem enerji hem de malzeme verimliliğini sağlamayı amaçlıyoruz.
Biz sürekli her çabamızda hem kendi şirketimiz içinde hem de ürünlerimize güvenen ortaklarımız
için kaynak tüketimini azaltmaya sebep oluyoruz.
Bizim girişimlerimiz ve ilerlememiz GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Sürdürülebilirlik Raporlama
boyunca düzenlenmektedir.
Çalışmalar esnasında iş güvenliğini ilk sıraya koyuyoruz. Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın sağlığı ve
iyiliği başarımızın ön koşuludur. Güvenli çalışma ortamlarını oluşturmak her zaman en yüksek
öneme sahiptir.
Tüm ülkelerde ve toplumda sosyal ve ekonomik ilerlemeyi geliştirmek ve sosyal projelere aktif
olarak destek faaliyetleri yürütmekteyiz.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir üyesi olarak küresel sürdürülebilir gelişim, yolsuzlukla
mücadele, sosyal standartlar ve çalışan ilişkileri amacına bağlıyız. İşimizde yüksek etik standartların
uygulanmasından ve entegre olmasından taviz vermeyiz.
Sika’nın “Davranış Kuralları”, standartlarımızı ve şirketimizin ve tüm çalışanlarımızın davranış
kurallarını tanımlar. “Tedarikçi Davranış Kuralları” ile tedarikçilerimizde de benzer standartlar
olduğunu taahhüt ediyoruz.
Sika Grubu, yönetim sistemlerini gelişim, etkiyi azaltmak ve düzenli gözden geçirmeler için kurar,
hedefler koyar. Tüm önemli tedarik zinciri faaliyetlerini ISO 9001, 14001 ve 45001’in altında
çalıştırmak niyetindeyiz.
Yönetim personeli için Hedeflerle Yönetim içerisine İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik hedeflerini
entegre etmeyi öneririz.
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Özetle, tüm grup için Sika’nın İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik prensipleri:
-

Yasalara, uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere, insan haklarına ve yolsuzlukla
mücadeleye uyum
Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, son kullanıcıların ve komşularımızın sağlığını korumak
Enerji, su ve malzeme verimliliği ile çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek
Risk yönetimi, güvenlik ve acil durumlarda süreç ve işletme güvenliğini sağlamak
Hammadde ve bitmiş ürün risk yönetimi ile taşıma ve depo güvenliğini sağlamak
Ürün yönetimi, ürün güvenliği ve ruhsatlandırmayı uygulamak
Sürdürülebilir çözümlerin gelişimi ve pazarlamasını içerecek şekilde ürün
sürdürülebilirliğini arttırmak,
İşgücünün eğitim, fırsat eşitliği ve çeşitliliğini sağlamak
Topluluklara ve topluma aktif katılmak

Her bölüm kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla
sorumludur.

GENEL MÜDÜR
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