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ÇEVRE POLİTİKASI 

 
Johnson Controls Klima ve Soğutma, Servis, Sanayi ve Tic. A.Ş. üst yönetimi, çevre duyarlılığı sağlama 
hedefimiz doğrultusunda, gelişimimizi sürekli kılmak için ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin 
önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, 
uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

Bu kapsam içerisinde firmamız ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu 
hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı 
sunmayı amaçlamaktadır. 

 

Buna yönelik olarak : 

 Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına 
uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatmak, 

 Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirmek, 

 Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktarmak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını 
sağlamak, 

 Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak, 

 Çevreye bırakılan katı, sıvı, gaz atıklarını ve gürültü etkisini azaltmak, 

 Geri dönüşüm imkânlarını arttırmak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek, 
temel değerlerimizi oluşturmaktadır. 

 

Bu doğrultuda, işletmemizde çevreye duyarlı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza 
sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 
Johnson Controls Klima ve Soğutma, Servis, Sanayi ve Tic. A.Ş. üst yönetim de dahil olmak üzere tüm 
çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm 
iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla 
çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz; 

 

Buna yönelik olarak; 

 Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim 
Sistemi kurmak, 

 Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, 

 Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek, 

 Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına 
uymalarını sağlamak, 

 İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve 
ortadan kaldırmak, 

 İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre 
yönlendirmek, 

 Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak, temel değerlerimizi 
oluşturmaktadır. 

 

Bu doğrultuda işletmemizde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza 
sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz. 


