POLİTİKA
Yeni gemi inşası, tasarım, tamir ve bakım faaliyetlerimizi, çalışanların iş sağlığı güvenliği ve çevre
kültürünü ilke edinerek, kendimizi müşterilerimize zamanında ve hatasız hizmet vermeye adayarak, bu
doğrultuda çalışanlarımıza, topluma ve paydaşlarımıza pozitif katkı sağlama konusuna dikkat ederek
gerçekleştiriyoruz. Geleceğe dönük olarak sektörde en gelişmiş ürünlerle ve çözümlerle birinci sınıf bir
tersane olmak için çalışıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;
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Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın beklentileri ve gereksinimleri ile
tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli
iyileştirme için standartların ötesine geçerek başarılı performans sergilemeyi,
Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak
karşılayacak bir anlayış içinde güvenilir ve global düzeyde tersane olmayı,
Tersanemizin yapısı ve risklerin boyutlarına uygun şekilde vukuat, hastalık, iş-çevre kazalarını ve
yaralanma risklerini en aza indirgeyerek ortadan kaldırmayı, meslek hastalıklarını önlemeyi, risk ve
fırsatları değerlendirerek, gerekli önleyici faaliyetleri uygulamayı, sürdürülebilir iş sağlığı güvenliği ve
çevre bilincini en üst düzeye çıkarmayı, tüm proseslerimizin niteliğini ve niceliğini, çevreye olan
etkilerini değerlendirerek gerçekleştirmeyi,
Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, ilgili taraflarımızın iş sağlığı ve
güvenliğine, çevre yönetim bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk
olarak benimsenmesini sağlamayı,
İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı
sağladığı güçlü bir iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi,
İş sağlığı güvenliği, çevre ve üretim süreçlerimizin performanslarını iyileştirerek, üst yönetimin
liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlayarak hedeflere
ulaşmayı ,
Entegre Yönetim sistemini ISO 9001,45001 ve 14001 standartlarının gerekliliklerinin yerine getirecek
şekilde dokümante etmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmelerle etkinliğini sağlamayı,
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinden asla taviz vermemek, çalışanlarımızın yeterliliklerini ve
farkındalıklarını arttırmayı, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizin kalite bilincinin arttırılmasına
katkıda bulunmayı,
Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulamalarımıza yansıtmayı,
Kalite avantajımızı rekabet ortamında başarımızın anahtarı olarak görmeyi ve bunun devamlılığı için
çalışanların eğitimine önem vermeyi, pazardaki konumumuz ile rakiplerimizi ve değişen rekabet
ortamını sürekli değerlendirmeye tabi tutmayı,
Kalite standartlarına, müşteri ve uluslararası klas kuruluşları gereksinimlerine tam uyum ve kalite
yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ana ilkemiz olarak kabul etmeyi,
Tüm proseslerimizde kullanılan ürünlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini, kaynak
verimliliğini ve atık oluşum miktarını kontrol altında tutmayı ve israfı, hurda ve fire oranlarını
azaltmayı,
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliği önleyici tedbirler almayı, çevre yönetim sistemimizi ve
performansımızı sürekli geliştirmeyi,
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya
zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamayı,
Taahhüt ederiz.
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