
 

  

KALİTE 
DÖKÜMANTASYON 

SİSTEMİ 
  

TNT Kurumsal Politikalar 
                                              Yayın Tarihi:  Kasım 2008 
                                     Gözden Geçirme Tarihi:   Kasım 2020 
                                                  Revizyon Tarihi:   25.11. 2020 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

Değerlerimiz 

TNT Fedex tüm paydaşlarımız için pozitif bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü teşvik ederek taşımacılık 

endüstrisinde en iyi İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları alanında lider olmayı arzu etmektedir.  
 

Sözümüz 

TNT Fedex, çalışanlarının güvenli bir şekilde çalışabilecekleri çalışma alanları tesis etme sözü 

vermiştir. Küresel bir taşıma işletmecisi olarak, TNT Fedex faaliyetlerini tüm ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği 

mevzuatlarına ve standartlarına uygun bir şekilde yönetmeye söz vermiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği 

performansımızı sürdürmek ve sürekli olarak arttırmak için yeterli kaynaklar sağlayacağız 

ve ölçülebilir hedefler belirleyeceğiz. 
 

Taahhütlerimzi 

TNT Fedex; İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini etkin bir şekilde tespit etmek, planlamak, kontrol etmek ve 

izlemek için sürekli olarak yönetim düzenlemeleri geliştirecek, bunları sürdürecek ve iyileştirecektir. İyi 

iş uygulamaları doğrultusunda:  

 

• Çalışan personellerimizi, alt yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer ilgili tarafların faaliyetinden 
kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli şartlar sağlamayı; işletme ve çalışma 
şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlamayı, 

• Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için tüm ilgili iç ve 
dış hususlarımızın farkındalığını artıracak eğitimler düzenleyerek ve sisteme katılım, teşvik ve danışma 
kanallarını açık tutmayı, 

• Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına 
proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlamayı ve önlemler almayı, 

• Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul ederek, sürekliliğini 
sağlamak için uyum yükümlülüklerini izlemeyi, ölçmeyi ve geliştirmeyi, 

• İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için 
gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütmeyi, 

• Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını 
destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt 
ederiz. 

 
 

Politika Kontrolü ve Gözden Geçirme 

Bu politika tüm TNT Fedex lokasyonlarında afişe edilecek, her bir çalışana bildirilecek ve tüm diğer 

ilgili taraflara verilecektir.  

TNT Fedex İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi her yıl denetlenecek ve gözden geçirilecektir ve 

mevzuattaki değişiklikler veya şirket gereklilikleri dikkate alınarak revize edilecektir.  

 

Politika değişiklikleri Ülke işveren Vekili tarafından onaylanacak ve duyurulacaktır.  

 

Ülke İşveren Vekili 

Aralık 2020 

 


