LAM Health, Safety,
Security and Environment
Our Mission
LAM Group of Companies' managers and employees believe that occupational health,
safety, security and environmental sustainability of its way of work is a basic must for the
good of its valuable employees, their families, for customers, visitors and other third parties.
We believe that HSSE related incidents can be prevented and can be reduced with an
effective HSSE management system.
Quality of our approach, action, written materials and equipments reflects our dedication to
HSSE in our organization.

Responsibilities
Our commitment is to perform an effective HSSE system.
• To be in coordination with LAM HSSE management system and all HSSE regulations.
• To set HSSE system in all offices.
• To provide necessary HSSE policies and instructions for employees, clients, guests
and other third parties.
• To provide and to sustain safe, secure and healthy working environment.
• To support preventing action culture.
• To set measurable goals and aims for periodical controls.
• Actively promote feed-backs for continuous improvement.
• To report HSSE related cases and near miss cases.
• To report HSSE performance to senior manager.
• To revise LAM HSSE management system periodically.

Our Vision
Our goal is simple; prevention of any harm to people, accident, security weaknesses and
damage to environment. Each employee in LAM cares about HSSE every and each time.

LAM İş Güvenliği, İş Sağlığı,
Emniyet ve Çevre
Misyonumuz
LAM şirketler grubu yöneticileri ve çalışanları, iş güvenliğinin, iş sağlığının, emniyet ve
çevresel anlamda sürdürülebilir iş yapışın, değerli çalışanlarımız ve aileleri için, müşterilerimiz,
ziyaretçilerimiz ve diğer birlikte çalışmakta olduğumuz tüm paydaşlarımızın iyiliği için, temel
şart olduğuna inanırlar.
ISGE ve Ç ile ilgili vakaların önlenebilir ve etkin bir ISGE yönetim sistemi ile etkilerinin
azaltılabileceğine inanıyoruz.
Yaklaşım, eylem, yazılı doküman ve ekipmanlarımızın kalitesi organizasyonumuzda ISGE ve
Ç ye olan adanmışlık derecemizi yansıtmaktadır.

Sorumluluklarımız
Etkin bir ISGE ve Ç yönetim sistemi yürütmeye olan bağlılığımız:
• LAM ISGE ve Ç yönetim sistemi ve tüm ISGE ve Ç regülasyonları ile uyumlu olmak.
• Bölgelerde ISGE ve Ç sistemi kurmak.
• Çalışanlara, müşterilere, misafirlere ve diğer paydaşlara gerekli ISGE ve Ç bilgi,
talimat ve eğitimlerini vermek.
• Güvenli, emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı kurmak ve sürdürmek.
• Önleyici faaliyet kültürünü desteklemek.
• Periyodik kontroller için ölçülebilir amaç ve hedefler oluşturmak.
• Sürekli iyileştirme için geri bildirimleri aktif bir şekilde desteklemek.
• ISGE ve Ç sorunlarını ve ramak kala vakalarını bildirmek.
• Kıdemli yöneticiye ISGE ve Ç performansını bildirmek.
• LAM Grup ISGE ve Ç yönetim sistemini belli aralıklarla gözden geçirmek.

Vizyonumuz
Amaçlarımız basittir. İnsanlara zarar gelmesin, kaza olmasın, güvenlik zafiyeti olmasın ve
çevreye zarar verilmesin. LAM’da her çalışan ISGE ve Ç yi ilk seferinde, her seferinde ve her
nereye giderse gitsin tam ve doğru özen gösterir.

