
Bütün kazaların önlenebileceği bilinci ile sorumluluk alanlarımızda hedefimiz sıfır kazadır. 
Çalıșanlarımız, yükleniciler ve diğer çözüm ortakları için emniyetli ve sağlıklı çalıșma ortamı 
sağlamak temel görevimizdir. 
İnsan, çevre ve tesis güvenliği ve sağlık ile acil durum gerekliliklerinin sağlanması ve 
geliștirilmesi için gerekli olan kaynaklar sağlanacaktır.
Yașanan SEÇ olaylarının kök nedenleri belirlenerek raporlanacak, çıkarılan dersler ilgili 
paydașlarımız ile paylașılacaktır. 
Çalıșanlar, yükleniciler ve diğer çözüm ortaklarının ișlerini emniyetli yapmaları ve 
ziyaretçilerin tesislerimizden emniyetle ayrılmaları için bilgilendirilmeleri, Tüpraș standart ve
prosedürlerine uymaları sağlanacaktır. 
Çalıșanlarımızın katılımları sağlanarak, karar alma mekanizmalarına ve SEÇ Gelișim 
Programına dahil edilmeleri sağlanacaktır.
Emisyonlar sürekli izlenerek, atıklar azaltılacak, mümkünse geri kazanılacak, doğal 
kaynaklar daha da verimli kullanılacaktır. 
Tüm yöneticiler birimlerindeki SEÇ performansını izleyecek ve örnek liderler olarak 
politikanın eksiksiz uygulanmasından sorumlu olacaklardır. Bu politikanın uygulanması ile 
etkilenecek tüm tarafların korunması ve ișin sürekliliği güvence altına alınacaktır. 
Amaç ve hedeflerimizi gerçekleștirmek için etkili ve sonuç odaklı önlemlerle riskleri 
sektörümüze özgü kabul edilebilir seviyeye indirmeye ve olası fırsatlar hayata geçirilmeye 
çalıșılacaktır. 
Büyük kazaların, çalıșanlarımız ve çevreye etkilerini belirlemek ve önlemek üzere Proses 
Emniyeti Yönetim Sistemini benimseyip uygulayarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 
Öncül ve Artçı Temel Performans Göstergelerimiz ile SEÇ hedeflerimizi her yıl daha da 
geliștirerek sürekli iyileștirme temel hedefimiz olacaktır. Bu kararlılıkla petrol sektöründe 
performansına özenilen, çevre ve yașam değerlerine saygılı öncü bir șirket olmak için 
kendimizi ve paydașlarımızı sürekli gelișime açık tutarak ișlerimizde kazasız çalıșma 
hedefine ulașılacaktır.
SEÇ performansımızdaki bașarı ve ilerleme hepimizin gurur kaynağıdır.

Tüm çalıșanlar, yükleniciler ve diğer çözüm ortakları bu politikaya uymak, SEÇ kural ve 
prosedürlerini takip etmek, SEÇ olay ve kazalarını raporlamakla yükümlüdürler. 
Bu politikaya uyum Tüpraș’ta çalıșabilmenin gerekliliği ve ön koșuludur. 
Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ), öncelikli ve temel değerlerimiz olarak, yapılan her ișin 
merkezindedir, asla taviz verilmez.
Tüprașlılar ișlerini, kendi emniyetlerinin önceliği bilincinde ve diğer çalıșma arkadașlarının 
emniyetlerini de gözeterek gönülden katkı ile yaparlar.
Yöneticiler, ekiplerinin emniyetlerinden de sorumlu olup bu yükümlülük gereği görünür 
liderlik sergilerler.
Yürürlükteki iș yasalarına, yönetmeliklere, düzenlemelere ve Koç Holding İSG Yönetim 
Sistemine uyum zorunlu ve asgari gerekliliktir.
Tüpraș tüm süreçlerini geliștirmek için uluslararası iyi uygulamaları ve yükümlü olduğu 
kurulușların șartlarını takip eder, sistemlerine dahil eder.
Tüm çalıșanlar gördükleri emniyetsiz davranıș ve durumları durdurmak ve raporlamakla 
sorumludur. Hiç kimse bu eyleminden dolayı sorgulanamaz ve hakkında ișlem yapılamaz.
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