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İş Sağlığının ve Güvenliğinin korunması, Çevrenin korunması ve Doğal kaynakların ve Enerji kaynaklarının 
verimli ve rasyonel kullanımı SABAF S.p.A. stratejik taahhütlerinin bir parçasıdır. Gazlı ocaklar için bileşenlerin 
üretim süreçlerinin bir parçası olarak, bugün, Kuruluşumuz için, iş sağlığı, maksimum iş güvenliği ve insan 
haklarına saygıyı garanti eden çalışma standartlarına ulaşmak sürekli bir zorluktur. Bu zorluğun ayrılmaz bir 
parçası, çevresel etkilerin azaltılması ve ürün tasarım sürecinden başlayarak, gerçekleştirilmesinin farklı 
aşamalarında, ürünün tüm operasyonel ömrünü kapsayan bir perspektifte doğal ve enerji kaynaklarının 
kullanımının sınırlandırılmasıdır.   
 
Bu nedenle SABAF S.p.A. şirkette faaliyet gösteren diğer Yönetim Sistemleri ile bütünleşen, risklerin, çevresel 
etkilerin ve enerjinin sürekli azaltılmasını sağlamak için etkili bir araç olan Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Enerji 
Yönetimi Sistemini benimsemiştir ve aşağıdaki araçlarla sürdürmektedir:  
 
 Sürekli Çevre İSG ve Enerji (Ç-İSG-En) süreç gözetiminin tüm unsurlarının, proaktif şekilde mevcut 

yasa ve yönetmeliklere ve diğer imzalı gerekliliklere tam uyumunu sağlamak; 
 Ç-İSG-En yönlerinin tasarım aşamaları, süreçlerin değiştirilmesi ve ürün ve hizmetlerin satın alınması 

aşamalarından başlayarak önleyici değerlendirme yapmak; 
 Bu Politikanın hazırlanması, yayılması ve sürekli uygulanması bakımından Ç-İSG-En performans 

hedeflerimize ulaşılması için tüm çalışanları ve işbirlikçileri bu sürece dahil etmek ve politikayı onlarla 
paylaşmak.    

 
SABAF aşağıdaki hedefleri yerine getirmeyi taahhüt eder: 
 Yerel yasalara, direktiflere ve yönetmeliklere uymak; 
 Başkalarına adalet ve saygıyı teşvik eden ve ödüllendiren bir çalışma ortamında faaliyet gösterebilen, 

motive edilmiş bir grup insan oluşturarak faaliyetlerini yürütmek; 
 Tedarikçilerini sadece faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için değil, aynı zamanda etik değerlerin paylaşımı 

konusunda da ortak olarak düşünmek; 
 Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve işçilerinin haklarına saygıyı kaybetmeden kar elde etmek için 

hareket etmek; 
 Ulaşılan güvenlik hedeflerini takip etmek ve elde etmek ve işyerlerini giderek daha güvenli ve konforlu 

hale getirmek için iş süreçlerindeki potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve analiz etmek; 
 Çevre ve enerji tüketimi üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi yoluyla elde edilecek kârı en üst düzeye 

çıkarmayı amaçlayan süreçlerinin ve ürünlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla enerji kullanımında 
kirliliğin önlenmesi ve rasyonalizasyonu; 

 Özellikle su ve enerji tüketimine atıfta bulunarak, üretim aşamasında Doğal ve Enerji kaynaklarının 
kullanımında verimlilik sağlamak,  

 Üretilen atık miktarının azaltılması ve tehlike ve geri kazanılabilirlik açısından kalitesinin 
iyileştirilmesini sağlamak. 

 
Bu nedenle, SABAF S.p.A. kendi Ç-İSG-En 'ini verimli bir şekilde korumak için şunları taahhüt eder: 
 Bu Politikayı güncel tutmak; 
 Tüm personelin referans standartlarının kapsadığı hususlar konusunda eğitilmesini sağlamak; 
 Sistemlerin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirmek ve belgelemek ve gerekirse düzeltici 

faaliyetlerde bulunmak; 
 Tüm referans standart gereksinimleriyle ilgili performansı belgelemek; 

 
 

SABAF S.p.A.'nın Ç-İSG-En Politikası, şirketimizin web sitesi ve Sosyal Raporumuzun yıllık baskısında yayın 
yoluyla kamuya açıktır. 
 
 
 
 
               
   


