İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI
Doküman Kodu

TD-04

Yayın Tarihi

15.11.2006

Revizyon No-Tarihi

2 – 04.04.2020

Yıldız Gemi ve Makine San. Tic. A.Ş. olarak İSG politikamız;
-

Tüm seviyelerde İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini temel değer olarak teşvik
etmek,

-

Uluslararası düzeyde ISG konusunda en iyi uygulamaları benimserken
yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine uymak,

-

İşle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı
çalışma koşulları sağlamak,

-

Tüm çalışanların ve yüklenicilerin;
− İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda sorumluluk almasını sağlamak,
− ISG eğitimlerine aktif olarak katılımlarını sağlamak,

-

Sürekli iyileştirmenin önemini anlayan ve kabul eden bir kültürü teşvik etmek,

-

Her bir görevle ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskin hafifletilmesini sağlamak
için, proje yaşam döngüsü boyunca uygun kaynakları sağlamak,

-

Çalışanların mesleki hastalıklarını önlemeye yönelik
kontrollerini esas alan sağlık programları sunmak,

-

Çalışanların ve/veya temsilcilerinin danışma ve katılımı için bir mekanizma
oluşturmak ve geliştirmek,

-

Tüm yüklenicilerden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan, sahamızdaki
faaliyetlerinde Sağlık ve Güvenlik Politikamıza uymalarını sağlamak,

-

Sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin tasarım ve uygulamasında tutarlılık
sağlamak için Şirket'in Global İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği direktifine uymak,

-

Faaliyetlerimizi, çalışanlarımızı ve ziyaretçilerimizi desteklemek için kriz ve acil
durum müdahale sistem ve planlarını geliştirmek ve uygulamaktır.

periyodik

sağlık

KALİTE POLİTİKASI
Doküman Kodu

TD-02

Yayın Tarihi

15.11.2006

Revizyon No-Tarihi

2 – 04.04.2020

Yıldız Gemi ve Makine San. Tic. A.Ş. olarak Kalite politikamız;
- Tüm süreçlerde, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış
içinde güvenilir bir firma olmak,
- Yasal sorumluluklarımızla birlikte uygulanabilirliğini taahhüt ettiğimiz diğer şartları
tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
- Sektörümüzde teknolojik ve yenilikçi çözümlerle Türkiye’nin ötesinde tüm
Dünya’da aranan bir firma olmak,
- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst
seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
- Tüm çalışanlarda kalite yönetim sistemi bilincini tesis ederek, katılımcı ve ekip ruhu
anlayışı ile tüm süreçlerde sürekli iyileştirmek,
- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha
sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
-

İş ortaklarımız ve tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmak,

-

İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

-

İş ahlakı ve meslek ilkelerine her zaman bağlı kalmaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI
Doküman Kodu

TD-03

Yayın Tarihi

15.11.2006

Revizyon No-Tarihi

2 – 04.04.2020

Yıldız Gemi ve Makine San. Tic. A.Ş. olarak Çevre politikamız;
-

Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve
yönetmeliklere uymak.

-

İlgili taraf ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çevre çalışmalarını yürütmek.

-

Tersane faaliyetleri kapsamında; doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde
olduğumuz kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel
komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip,
çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve
sürekliliğini sağlamak.

-

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği,
kaynağında önlemeye çalışmak.

-

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi doğal kaynak tüketimini azaltıcı tedbirler almak ve
her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlamak.

-

Biyo çeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan
katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri
kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak.

-

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve acil durumda
çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlamak ve uygulamalar
yapmak.

-

Bu konularda tüm tersane ve alt yüklenici çalışanlarını bilinçlendirmek ve bireysel
sorumluluk kazandırmak için eğitime tabi tutmak.

-

Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği
sağlanarak, çevre standartlarımızın birlikte yükseltilmesine çalışmaktır.

