
 
 
 

 
PROJE SAĞLIK, GÜVENLİK, EMNİYET, SOSYAL VE ÇEVRESEL POLİTİKASI 

 
 
 

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) Proje boyunca, sağlık, 

güvenlik, emniyet, sosyal işler ve çevre bakımından yapıcı bir kültür sürdürmeyi ve geliştirmeyi 

taahhüt etmektedir. 
 

Genel 
 

 ÇOK A.Ş. tasarım, yapım ve işletme aşamalarında etkili yönetim sistemleri kullanacağını 

taahhüt eder. Proje’nin sosyal, çevresel, sağlık ve güvenlik odaklı risk ve etkilerinin 

belirlenmesi ve yasal uyumluluklar, kredi kuruluşları gereklilikleri ve insan hakları 

çerçevesinde gerekli azaltımların gerçekleştirilmesi, etkili yönetim sistemlerinin 

uygulanması ile sağlanacaktır.


 ÇOK A.Ş. geçerli tüm yasal izinlere ve kredi kuruluşları gerekliliklerine uyacağını taahhüt 

eder.


 ÇOK AŞ.’nin nihai hedefi KGM, müşteri temsilcisi, kredi kuruluşları ve diğer hak sahiplerinin 

beklentilerini aşmak/karşılamak ve Türkiye vatandaşlarının, dünya standardındaki Proje ulaşım 

olanakları ile gurur duymalarını sağlamaktır.


 ÇOK A.Ş. bu politikanın tüm organizasyon seviyelerine, müteahhitlere, alt yüklenicilere ve 

bağımsız tedarikçilere ulaştırılmasını sağlayacaktır.


 Bu politika ile uyumluluğun sağlanmasından ve gerekliliklerinin hayata geçirilmesinden 

ÇOK A.Ş. Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.
 

Sağlık & Güvenlik ve Çevre 
 

 ÇOK A.Ş. süreçlerin iyileştirilmesi, uyumsuzlukların, kazaların ve olumsuz çevre vakalarının 

azaltılması ve kaçınılabilir kaynak ve süre kayıplarının engellenmesi adına hedef ve 

stratejiler belirleyecek ve buna yönelik faaliyetleri uygulama öncesinde planlayacaktır.


 ÇOK A.Ş. 1915 Çanakkale Otoyol ve Köprü Projesi’ndeki tüm ana yüklenicilerin, günümüz 

Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları’ndan biri olarak gösterilebilecek, OHSAS 

18001:2007 ve ISO 14001:2015 standartları ile uyumlu, kapsamlı, etkili ve yalın bir İSG-Ç 

sistemi oluşturacağından emin olacaktır. ÇOK A.Ş. yüklenicilerini, İSG-Ç yönetim 

sistemlerini ve uygulamalarını sürekli iyileştirmeye teşvik edecektir. 


 ÇOK A.Ş., tüm Proje çalışanlarının İSG-Ç gerekliliklerinden haberdar olduğundan ve 

göreve başlamadan önce gereken deneyim, eğitim ve kalifikasyonlara sahip olduğundan 

emin olacaktır.

 
 
 
 
 

ÇANAKKALE OTOYOL VE KÖPRÜSÜ İNŞAAT YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (ÇOK A.Ş.)  



 
 
 
 

• ÇOK A.Ş., Proje’nin tüm aşamalarında ‘Önce Güvenlik’ anlayışının üzerinde duracaktır. 
 

 ÇOK A.Ş Yönetimi, çevrenin korunması temel prensibini benimseyerek inşaat faaliyetleri 

sırasında kirliliğin önlenmesi ve atık yönetimine ilişkin gereklilikleri belirleyeceğini taahhüt 

eder. 



 ÇOK A.Ş., Proje’yi güvenli bir şekilde inşa edeceğini ve işleteceğini, çevreye karşı duyarlı 

olacağını ve belirlenen tamamlama süresi içerisinde Proje’yi finalize edeceğini taahhüt 

eder.

 

Sosyal 

 

 ÇOK A.Ş., çalışanlarının istihdamı ve ‘Çalışma ve İş Koşulları’nın belirlenmesi süreçlerinde 

İşe Alım Politikası aracılığıyla uluslararası standartlara uyacaktır, yüklenici ve alt 

yüklenicilerinin aynı standartlara uyduğundan emin olacaktır.



 ÇOK A.Ş., 18 yaşından küçük genç işçilerin işe alımını önleyeceğini taahhüt etmektedir.



 ÇOK A.Ş. tüm faaliyetler sırasında insanların korunması temel prensibini benimseyerek, 

insanlara zarar gelmemesi için gerekli tüm önlemleri alacağını taahhüt eder. İnsanların 

sağlığı, güvenliği ve doğal yaşam üzerinde oluşabilecek tüm olumsuz etkilerden 

kaçınılacaktır; kaçınılamazsa, bu etkiler hafifletilecek ya da uygun yöntemler ile telafi 

edilecektir.



 ÇOK A.Ş. yöre halkları tarafından kullanılan havza ve ekosistemleri korumak amacıyla 

toprak, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesine karşı gerekli önlemleri alacağını taahhüt 

eder.



 ÇOK A.Ş., çevresel, sosyal ve sağlığa ilişkin riskleri en aza indirgemek için, kaza risk ve 

etkilerini azaltıcı önlemleri, yasal zorunluluklar ve kredi kuruluşları gereklilikleri ile uyumlu 

olarak almayı taahhüt eder. 



•  Kültürel mirasın koruması ve Türk mevzuatı ile kredi kuruluşları gerekliliklerinin yerine 

getirilmesi adına; ÇOK A.Ş. kültürel varlıkları zamanında belirlemek için gereken tüm 

çabayı gösterecektir. 



• ÇOK A.Ş. sürekli olarak Proje’ye ilişkin tüm paydaşları sistematik bir şekilde belirleyecektir. 

Proje bilgileri, etkilenen topluluklar ile zamanında ve şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. 

Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlar ile sürdürülecek iletişim anlamlı bir biçimde 

yürütülecektir. İletişim faaliyetlerine ait tüm kayıtlar uygun şekilde saklanacaktır. 



 ÇOK A.Ş. hem işçiler, hem de etkilenen topluluklar için şikayetlerini korkmadan 

iletebilecekleri bir mekanizma oluşturacağını ve bu şikayetlerin zamanında ve etkili bir 

şekilde çözülmesinin sağlayacağını taahhüt eder.
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• ÇOK A.Ş. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, Çalışma 

Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde belirtilen, uluslararası insan haklarını 

tanımaktadır. Bu haklar, Proje çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenen toplulukları 

kapsamaktadır. 

 
Güvenlik 

 

• ÇOK A.Ş Proje’nin güvenliğini, toplumun güvenlik ve emniyetini ya da ÇOK A.Ş.’nin toplum ile 

olan ilişkisini tehlikeye atmayacak şekilde sağlayacaktır. 
 

• Güvenlik faaliyetleri kapsamında “Orantılı Güç Kullanımı” felsefesi, ÇOK A.Ş’nin temel bakış 

açısı olacaktır. 

 

• ÇOK A.Ş., güvenlik birimlerinin seçimi sürecinde, güvenlik firmalarının ve/veya güvenlik 

görevlilerinin geçmiş tecrübelerini kapsamlı şekilde araştıracağını taahhüt eder. 

 

• ÇOK A.Ş., ilgili topluluğun kültürü doğrultusunda güvenlik risklerini değerlendirecektir. 

Güvenlik görevlilerinin, toplum gerginliğini arttırabilecek davranışlarına izin verilmeyecektir. 

 

• ÇOK A.Ş. Yönetimi, güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen her türlü yasa dışı hareketi, 

her koşulda yetkililere bildirecektir. 

 

 

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) Adına 

 

 

 

 


