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DP World Yarımca olarak, Konteyner Taşımacılığı ve Liman Faaliyetlerinde insanlara ve
çevreye sıfır zarar ilkesi çerçevesinde hareket ediyor ve bu doğrultuda da, operasyonel
denetimimiz altındaki iş faaliyetlerini yürütürken:
1. Yaralanma ve hastalıkları bertaraf ederek ve/veya önleyerek sağlık koşullarını desteklemeye,
2. Atık miktarını azaltarak, doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek, kirliliği bertaraf ederek ve/veya
önleyerek çevreyi korumaya önem veriyoruz.
Bu Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) Politikası da, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine ve çevremizin
korunmasına göstereceğimiz özenin, şirketimizin başarısı ve büyümeye devam etmesi açısından kritik
önem taşıdığı düşüncesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Yönetim:
• SEÇ konusundaki kararlı duruşumuzun ilk adımı, bu Politika ve ilgili amaç ve hedeflerin Bölüm Yöneticileri
tarafından kabul edilmesidir. DP World Yarımca Yönetimi, şirketin SEÇ performansını düzenli olarak
gözden geçirir.
• DP World Yarımca Yönetimi şunlardan sorumludur:
- SEÇ yönetimi sistemine kaynak ayırmak ve sağlıklı, güvenli çalışma koşulları sunmak
- Pozisyonu ne olursa olsun, herkesi bu SEÇ Politikası ve DP World’ün ilgili standart, prosedür ve
talimatlarına uygun davranmakla yükümlü kılmak
- Tüm personele SEÇ konusunda gerektiği gibi bilgi, talimat ve eğitim verip kılavuzluk etmek
- Ölçülebilir SEÇ amaç ve hedefleri belirlemek
Planlama:
• SEÇ yönetimi sistemi, bu konudaki mevcut tüm yerel mevzuata uygun olmalıdır. DP World’ün küresel
bazda uyguladığı SEÇ standardının yerel kanun hükümlerinden daha sıkı olduğu konularda DP World’ün
standardı geçerli olacaktır.
• DP World Yarımca Yönetimi, risk profili ve olay eğilimi belirleme yoluyla terminaldeki mevcut ve yeni
gelişen riskleri tespit edecektir. Söz konusu risk bilgisi, SEÇ stratejilerinin bildirilip önceliklendirilmesi ve
denetim hiyerarşisine dayalı olarak da risk azaltmaya yönelik standart denetimlerin belirlenmesinde
kullanılacaktır.
• DP World Yarımca çalışanları, üzerinde uzlaşılmış yol gösterici düzenlemeler çerçevesinde, SEÇ yönetimi
sistemlerinin tüm unsurlarına katılmaları yönünde teşvik edileceklerdir.
Destek:
• SEÇ eğitim programları ve konuyla ilgili bildirimler kapsamında, terminal çalışanlarına, ziyaretçilere vb. bu
SEÇ Politikası ve ilgili program ve yükümlülükler hakkında bilgi verilecektir.
• Şirket genelinde yayınlanacak olan SEÇ raporları vasıtasıyla bu alanda gösterilen performans hakkında
bilgi verilecek, sıfır zarar hedefi yönünde kaydedilen ilerlemenin takibi sağlanacak ve düzeltici/önleyici
tedbirler alınması gereken alanlar tespit edilecektir.
Operasyon:
• Tüm SEÇ olayları, DP World Olay Yönetimi Standardına uygun şekilde bildirilecek, kaydedilecek
ve yönetilecektir.
• Acil durum müdahaleleri ise DP World Yarımca Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Standardına
göre yönetilecektir.
Performans Değerlendirme:
• Risk azaltmaya yönelik standart denetimlerin terminalde nasıl uygulandığı düzenli olarak
incelenip takip edilecektir.
• Şirketin SEÇ uyumluluğunun ve performans yükümlülüklerinin değerlendirilmesi için, DP World
Avrupa Bölge Ofisi tarafından DP World SEÇ Denetim Protokolüne uygun şekilde SEÇ
Denetimleri gerçekleştirilecek ve denetimden elde edilecek sonuçlar Yönetime raporlanacaktır.
İyileştirme:
• Pozisyonu ne olursa olsun, her çalışan, SEÇ Yönetimi sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine ve
SEÇ performansının geliştirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin tespitine katkıda
bulunmakla yükümlüdür.
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