VİZYONUMUZ
• İnsan hayatını ve çevreyi korumayı tüm süreçlerimizin merkezinde tutarak,
tüm organizasyonun tam katılımı ve taahhüdü ile sürdürülebilir sıfır kazaya
ulaşmayı hedefliyoruz.

SEÇ VİZYON,
DEĞER VE
PRENSİPLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ
• Yöneticiler olarak ekiplerimizin güvenliklerinden de sorumlu olup,
çalışanlarımıza karşı her zaman görünür – hissedilir bir liderlik örneği sergileriz.
• Tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın işlerini kendi güvenliklerinin bilincinde
ve diğer paydaşların ve çalışanların güvenliklerini de dikkate alarak yapabilmeleri
için gerekli tüm kaynakları sağlarız.
• Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) temel değerlerimiz olarak her işin merkezindedir
ve bunlardan asla taviz vermeyiz.

PRENSİPLERİMİZ
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Etkin Vaka
Yönetimi

Görünür – Hissedilir
Liderlik

Etkin Risk
Yönetimi

Güvenliği yaptığımız her işin
merkezine alarak, her
kademede aldığımız kararlarla
ve davranışlarımızla
görünür-hissedilir bir liderlik
göstermeliyiz.

Riskleri belirlemeli ve koruyucu
önlemlerle hassas bir risk
yönetimi sağlamalıyız.
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Vakalardan Ders
Çıkarma

Kurallara ve
Talimatlara Uyum

Etkili İletişim ve
Bilgi Paylaşımı

Yaşanan bütün vakaların kök
nedenlerini araştırmalı,
tekrarlanmaması için ders
çıkarmalı, zamanında ve
öncelikli olarak aksiyon almalı
ve tüm çalışanlarla
paylaşımını sağlamalıyız.

Prosedürlerin, kuralların ve
diğer güvenlik yaklaşımlarının
belirlenmesi süreçlerinde
çalışanlarımızın katılımlarını
sağlamalı ve tüm seviyelerde
uygulanmasını sağlamalıyız.

Etkili iletişim ve bilgi
paylaşımı güvenlik
kültürünün oluşumunda
büyük öneme sahiptir.

Tüm kazalar
önlenebilir.
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Farkındalık için
Eğitim
Eğitim ve farkındalık
güvenliğin temelidir.
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Güvenli Davranışı
Geliştirme
Güvenlik denetimlerini ve
davranış gözlemlerini etkin
şekilde yapmalıyız.

OUR VISION
• Protection of human life and the environment is our core value and Health,
Safety and Environment (HSE) is at the center of all our processes, we achieve
a sustainable zero incident with the full participation and commitment of the
entire organization.

HEALTH
SAFETY
ENVIRONMENT
(HSE)

OUR VALUES
• Line executives, managers are also responsible for safety of their teams and
always demonstrate a visible and felt leadership towards their employees.
• Our employees and business partners perform their tasks with the respect
and awareness of their own safety and taking account their colleagues’ safety.
• Health, Safety and Environment (HSE) is at the center of every business as our
core values and they are never compromised.

OUR PRINCIPLES
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Effective Incident
Management

Visible Felt
Leadership

Effective Risk
Management

We believe that all
incidents can be
prevented.

We must show visible safety
leadership focusing safety at
the center of our tasks,
decisions and behavior at all
levels

We must identify risks and
implement detailed risk
management with
protective measures.
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Lessons Learned
From Incidents

Compliance with
Rules and Procedures

Effective Communication
and Lesson Roll-out

We must investigate the root
causes of all incidents, take
lessons and actions
immediately to prevent
reoccurrence, and share them
with all employees

We must ensure the
participation of our employees
for processes of determining
procedures, rules and ensure
that they are implemented at
all levels.

Effective communication
and information sharing
are of great importance
for creating safety
culture
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Training for
Awareness

Safe Behavior and
Culture Improvement

Training and
awareness are the
foundation of
safety.

We must effectively
conduct safety audits
and behavioral
observations.

