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SAĞLIK, GÜVENİK VE ÇEVRE POLİTİKASI 

 

Pirelli Group işlerini yürütürken ve geliştirirken iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını, insan sağlığının 

korunmasını ve çevrenin ve biyoçeşitliliğin korunmasını temel değerleri arasında görmektedir.  

Grubun sürdürülebilir kalkınma stratejileri, Pirelli'nin Değerlerine ve Etik Çalışma Kurallarına ve ayrıca 

Birleşmiş Milletler Global Compact tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Modeline, Dünya Çalışma 

Örgütünün "Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesine" ve "Rio Çevre ve Kalkınma 

Bildirgesine" uygun olarak ve Birleşmiş Milletlerin küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda 

bulunacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını ve çevrenin korunmasını sürekli olarak 

geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Pirelli özellikle:  

• faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunması açısından ilgili 

uluslararası, ulusal ve yerel yönetmeliklere, gönüllülük ilkesine dayalı imzalanmış tüm 

taahhütlere ve ayrıca en yüksek uluslararası yönetim standartlarına uygun olarak 

yürütmektedir;  

• iş sağlığı ve güvenliği risklerini sürekli olarak tanımlayarak, değerlendirerek, engelleyerek ve 

çalışanlarını bunlardan koruyarak ve olası kaza nedenlerini ivedi şekilde ortadan kaldırarak 

ve özel görevlerle ilgili olarak kişisel sağlık takip planlarını uygulayarak "sıfır kaza" ve "sıfır 

yaralanma" hedeflerine sahiptir;  

• zihinsel ve fiziksel sağlığı ve iş-özel yaşam dengesini geliştirmeyi hedefleyen programların 

geliştirilmesini desteklemektedir;  

• iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara ve temsilcilerine danışılmasını ve bunların 

katılımını teşvik etmektedir; 

• değer zinciri boyunca sürekli olarak çevre risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, 

korunması ve azaltılmasıyla çevrenin korunmasını sağlamaktadır;  

• "azaltma hiyerarşisi" (yani önleme, en aza indirme, geri kazanma ve telafi etme) ile "sıfır 

biyoçeşitlilik kaybı" ilkesini uygulayarak, ticari birimlerinin biyoçeşitlilik, ekosistemler ve ilgili 

ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi taahhüt etmektedir; 

• korunan alanlardaki ve/veya biyoçeşitlilikle ilgili1 ve/veya özel ilgisi/değeri olan alanlardaki 

faaliyetlerini en aza indirmeye dikkat etmekte ve yeni üretim tesisi seçimlerinin korunan 

alanlara dikkat edilerek yapılmasını sağlayarak biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin 

korunmasına ve ormansızlaşmanın önlenmesine yardımcı olmaktadır;  

• ürünlerini ve üretim süreçlerini; değer zinciri boyunca iklim değişikliğinin azaltılması ve 

kademeli karbonsuzlaştırma sağlamak, doğal kaynakların sorumlu kullanılmasını ve 

tüketiminin azaltılmasını ("Kaynak Yönetimi") sağlamak ve kirletici emisyonları en aza 

indirmek amacıyla, “5R” yaklaşımı olarak (Re-think (Yeniden düşün) – Refuse (Reddet) – 

Reduce (Azalt) – Reuse (Yeniden kullan) – Recycle (Geri dönüştür)) tercüme edilen dairesel 

ekonomi ilkelerine uygun olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır;  

• kaza durumunda insanların ve çevrenin zarar görmesini engellemek üzere tasarlanan acil 

durum yönetimi programları geliştirmekte ve uygulamaktadır;  

 
1 Biyoçeşitlilikle ilgili alanlar – Küresel, bölgesel veya ulusal düzeyde ilgili biyoçeşitliliğe sahip alanlardır (“Kritik Biyoçeşitlilik”): 

alanlar/habitat/korunan türler; Kritik Olarak Tehlikede Olduğu sınıflandırılan türler, IUCN Kırmızı Listesinde Tehlikede Olan veya Hassas 

türler, endemik türler; uluslararası olarak tanımlanan alanlar (Dünya Mirası Alanları, Ramsar Sulak Alanları, UNESCO İnsan ve Biyosfer). 
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• yaşam döngüsü boyunca süreçleri, ürünleri ve hizmetleri ile bağlantılı iş sağlığı ve güvenliğinin 

ve çevre performansının sürekli geliştirilmesi için özel hedefler tanımlamakta ve bunları takip 

ederek Paydaşlarına iletmektedir;  

• bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü teşvik etmek ve çevreye saygı duyulmasını sağlamak ve 

ayrıca bu alanlardaki şirket sorumluluklarının ve prosedürlerinin uygun şekilde 

güncellenmesini, aktarılmasını ve anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanan bir sürekli eğitim 

ve bilgilendirme programıyla organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarını nasıl güvenli ve 

çevreyle uyumlu şekilde çalışacaklarına ilişkin olarak eğitmekte ve bu yönde onlara yetki 

vermekte ve onları teşvik etmektedir;  

• bu Politikada açıklanan sorunlarla ilgili düzenleme yapılması, bu sorunlar üzerinde çalışma 

yapılması ve bunların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ile ilgili kurumlar, akademik kuruluşlar, 

devlet dışı kuruluşlar, endüstri toplulukları ile ulusal ve uluslararası düzeyde aktif iş birliği 

gerçekleştirmektedir; 

• tedarikçilerinden iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin 

korunması, ormansızlaşmanın engellenmesi, doğal kaynakların korunması ve sorumlu 

kullanılması ile ilgili olarak uluslararası standartlara ve tedarikçilerin çalıştığı ülkelerdeki 

kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak tesislerinde ve tedarik zincirlerinde bir yönetim 

modeli oluşturmalarını talep etmektedir.  

Pirelli bu Politikada açıklanan değerlere uygun olarak, en iyi uygulamalara ve uluslararası düzeyde 

kabul görmüş ilgili standartlara dayalı, sürekli gelişmiş üzerine odaklanan entegre, yapılandırılmış ve 

dinamik yönetim sistemleri uygulamaktadır.  

Pirelli'nin üst yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre bölümünün ve çeşitli (ARGE, Sürdürülebilirlik, 

Satın Alma, Kalite, Üretim, Kurumsal Risk Yönetimi bölümleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan) 

diğer bölümlerin desteğiyle bu Politikanın uygulanması ve tüm personelin ve Pirelli ile iş birliği içinde 

çalışan tarafların tam olarak katılımının sağlanması konusunda stratejik bir göreve sahiptir ve burada 

açıklanan değerlere uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.  

Planlar ve sonuçlar, Yönetim Kurulunun onayını takiben Grubun Yıllık Raporunda yayınlanmaktadır. 

Pirelli bu Politikayı ihlal eden ve iş sağlığının ve güvenliğinin, insan sağlığının ve çevrenin korunması 

açısından risk teşkil eden veya edebilecek durumların isimli veya isimsiz olarak rapor edilmesi için 

tüm Paydaşlarına uygun bir kanal (Pirelli'nin web sitesinde yayınlanan "Haber Uçurma Politikası - 

Raporlama Prosedürü") sunmaktadır.  

 

Bu politikayla ilgili belgeler: 

• Etik Çalışma Kuralları  

• Küresel İnsan Hakları Politikası 

• Ürün Yönetimi Politikası 

• Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Politikası 

• Küresel Kalite Politikası 

• Haber Uçurma Politikası – Raporlama Prosedürü 

 

 

Haziran 2022  

YÖNETİCİ BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO 

Marco Tronchetti Provera 

 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

