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SAG LI K, GUVENLIK, EMNIYET VEYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

QEVRE POLiTIKASI

South Stream Transport BV (SSTTBV), Karadeniz'de bulunan en onemli boru hatlarindan biri olan TurkStream 

Dogalgaz Gaz Boru hatti ile ilgili i§letme ve bakim faaliyetlerini yuruten bir kurulustur. SSTTBV, bu kapsamdaki 

turn faaliyetlerini Saglik, Guvenlik, Emniyet ve £evre disiplinlerini goz dniinde bulundurarak gergeklestirir.

SSTTBV'in sahip oldugu §irket Yonetim Sistemi, belirlenen §irket politikalarinin, yine bu kapsamda belirlenecek 

gbzlemlenebilir ve objektif nitelikteki SGE£ hedeflerinin ba§ari ile uygulanmasina imkan saglayacak §ekilde 

kurulmu§tur.

SSTTBV a§agidaki maddelerin gergeklestirilmesini taahhiit eder:

• SGEg konusunda SIFIR kaza ve SIFIR olay hedefine ula§mak,

• Cali§anlar, yukleniciler ve diger ki§ilerin, i§le ilgili ya§ayabilecekleri yaralanma ve/veya saglik sorunlarinin 

online gegmek adina, giivenli ve saglikli bir gali§ma ortami olu§turmak,

• Varliklar, gali§anlar, yukleniciler ve ziyaretgiler igin giivenli bir ortam saglamak,

• Qevresel kirliligin onlenmesi ve gevre iizerinde olu§abilecek olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi igin 

galigmalar yapmak,

• Faaliyet gosterdigimiz bolge ve gevre halkina yonelik risk ve tehlikelerin ortadan kaldirilmasina yonelik 

gali§malar yapmak,

• §irket Yonetim Sistemi'nde tammlanan §ekilde yasal gereklilik ve uluslararasi standartlara uymak,

• Cali§anlarla ve varsa gali§an temsilcileriyle fikir ali§veri§i yapmak, onlarin sisteme katilimmi saglamak,

• Ust Yonetim beklentilerinin tarn olarak anlaglmasi ve turn galisanlarin bu beklentileri kar§ilayacak §ekilde 

gali5malarim gercekle§tirmesi adina, §irket biinyesinde gorev yapan her personel, yuklenici ve §irket adina 

faaliyet gosteren diger ki§ilere bu politikayi aktarmak

• SGEQ performansim arttirmak adina §irket Yonetim Sistemi'nde siirekli iyile§tirmeler yapmak.

Bu politika tiim faaliyet alanlarimizdaki calismalari kapsamakta olup, stratejim ize uygun hareket etmek, 

yuklenici ve tedarikgilerimizle olan ili§kilerim izi en saglikli §ekilde yiirutmek, kararlarimiza ve aksiyonlarim iza 

yon vermek ve diger paydaslarim izla olan ili§kilerim izi yonlendirmek adina hazirlanmi§tir.

Ust yonetimin sergileyecegi liderlik ve uygulamalardaki kararliliginin ba§arimizdaki en onemli olgu oldugunu 

biliyoruz. §irket'in turn list yoneticileri ile birim amirlerinin politika ve hedeflerim izi tarn olarak benimsemesi, 

bunlara baglilik gostermesini saglamaya kararliyiz.

SSTTBV bunyesinde gorev yapan turn personellerin ortak sorumlulugu bu politikaya uygun olarak gali§maktir.
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