
 

GÜVENLİK VE SAĞLIK 
POLİTİKASI (2020) 

 
SSR Mining’de, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bir işletme olarak başarımız için kritik önemi olduğuna 
inanıyoruz ve onlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlama taahhüdüne bağlıyız. Güvenli üretim ilkesine, 
mesleki yaralanmaların ve hastalıkların önlenebilir olduğuna ve güvenli bir şekilde yapmaya zaman 
ayıramayacağımız kadar önemli bir iş olmadığına inanıyoruz. Bunu başarmak için güvenliğin kişisel bir değer 
olmasını sağlamak üzere çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza yetki veririz. 

 

Taahhütler 
 
SSR Mining şunları taahhüt eder: 

 

 Keşif aşamasından hizmetten çıkarmaya kadar maden döngüsünün tüm aşamalarında çalışanlarımızın, iş 
ortaklarımızın ve halkın sağlığını ve güvenliğini korumak 

 Faaliyet gösterdiğimiz yetkili yargı alanlarında geçerli olan yasaların, yönetmeliklerin ve diğer yasal 
yükümlülüklerin gerekliliklerini karşılamak veya bunları aşmak ve geçerli durumlarda ulusal veya 
uluslararası standartlara uymak 

 Güvenlik ve sağlığa eşit önem vermek 

 Çalışanlara ve iş ortaklarına kontrol edilebilir kontrolsüz tehlikelerden uzak güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamak 

 Tüm faal sahalarda etkili güvenlik, sağlık ve emniyet sistemleri uygulamak 

 Kontrol ettiğimiz tüm çalışma alanlarında en düşük uygun seviyeye kadar riski tanımlamak, 
değerlendirmek, önceliklendirmek ve sistematik olarak kontrol etmek için süreçler oluşturmak 

 Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi ve 
yetkinliğe sahip olmaları amacıyla yeterli eğitim almalarını sağlamak 

 İş kararlarında sağlık ve güvenlik etkilerini değerlendirmek 

 Faaliyetlerimizin güvenlik ve sağlık performansını belirlenen hedef ve amaçlara göre ölçmek ve izlemek 

 Güvenli bir şekilde faaliyet gösterme kültürünü besleyen girişimleri teşvik etmek ve Sıfır Zarar (Zero Harm) 

işyeri ilkesine uymak 

 Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve yerel topluluklar için refahı ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek 

 

Uygulama 
 

SSR Mining, yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmek için şunları yapacaktır: 
 

 İşyeri tehlikelerini ve maruz kalma durumlarını kontrol etmek için güçlü risk yönetimi teknikleri ve yöntemleri 

uygulamak 

 Sağlık ve güvenlik standartlarımızı ve beklentilerimizi tüm çalışanlara, iş ortaklarına ve saha ziyaretçilerine 
iletmek ve uygun güvenlik ve sağlık eğitimini ve saha içinde kullanmaları için uygun güvenli çalışma 
ekipmanını sağlamak 

 Güvenlik tutumlarını, davranışlarını ve değerlerini iyileştirmek için çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve 
ziyaretçilerimizle birlikte çalışmak 

 Tehlikeli maddelerin yönetimi için güvenli uygulamaları hayata geçirmek 

 ISO45001 gerekliliklerine uygun etkili güvenlik ve sağlık yönetimi sistemleri oluşturmak ve sürdürmek 

 Acil durum müdahale ve kurtarma planlarını idame ettirmek ve düzenli olarak test etmek 

 Belgelenmiş güvenli çalışma prosedürleri, uygulamaları ve kayıt yönetim sistemleri ile tesis, ekipman ve 
tüm altyapıyı güvenli bir durumda sürdürmek 
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 Bu Politikaya ve ilgili güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerine uyumu değerlendirmek için düzenli denetimler 
yapmak ve uygun düzeltici eylem planlarını uygulamak 

 Performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışmak ve sektör uygulamaları doğrultusunda kaydettiğimiz 
ilerlemeyi şeffaf bir şekilde rapor etmek 

 İnsan hatasını en aza indirmek için tüm uygulanabilir yolları aramak 
 

Kapsam, Uygulama ve Sorumluluk 
 
Bu Politika, SSR Mining Inc., bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve nerde olursa olsun ortak girişimlerimizin tüm 
yöneticileri, müdürleri, çalışanları ve iş ortakları için geçerlidir. Bu Politika, SSR Mining’in operasyonel kontrole 
sahip olduğu tüm faal madenler, keşif sahaları ve kapatma özellikleri için geçerlidir. SSR Mining’in operasyonel 
kontrole sahip olmadığı sahalar için bu Politika yaklaşım konusunda bilgilendirme amacıyla kullanılacaktır; 
ancak bir sağlık ve güvenlik politika zaten yürürlükteyse uygulanamayabilir. 

 
SSR Mining İcra Komitesi, bu Politikayı teşvik eden ve destekleyen girişim ve hedeflerin belirlenmesi de dahil 
olmak üzere bu Politikanın uygulanması konusunda sorumludur. 

 
Düzenli Gözden Geçirme 
SSR Mining’in Yönetim Kurulu bu Politikayı düzenli olarak gözden geçirecek ve değerlendirecektir. Bu Politika, 
SSR Mining web sitesinde paylaşılacak ve politikanın bir nüshası, SSR Mining tarafından işletilen sahalarda 
İngilizce ve yerel dillerde yayınlanacaktır.  


