İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Tekyol olarak biz kendimizi müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde, sıkı çalışarak ve
uzmanlığımızı kullanarak her zaman en iyiyi vermeye adamış durumdayız. Bütün iş gücü
kayıplarının önlenebilir olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için Emniyet Mükemmeliyeti ve Sıfır
Kaza Felsefesini izleyeceğini İşverenlerine taahhüt etmekte olan firmamız bu doğrultuda
operasyonların, aktivitelerin ve projelerin İSG-ÇEVRE performansını gözlemlemeyi, denetlemeyi
ve gözden geçirmeyi sürekli sürdürmektedir.
Tekyol, OHSAS 18001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemlerine uygun olarak faaliyetlerini
yürütmekte olup, her yıl bağımsız denetleme şirketi tarafından denetlenmektedir. İş Sağlığı
Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerin gereği eksiksiz yerine getirilmekte olup, Alt
işverenlerin de aynı şekilde İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerin gereğini
eksiksiz yerine getirmesini sağlayıp, insan sağlığını koruyucu önlemleri alarak çalıştığının
denetimi sürekli olarak yapılmaktadır.
Faliyetlerimizi çalışma yaptığımız ülkelerin yasa ve hukuksal düzenlenmelerine uygun olarak,
alanında deneyim ve bilgi sahibi ekip arkadaşlarımız ile birlikte insan sağlığı ve güvenliğini ile
çevreyi korumaya odaklanarak yürütürüz. Hedefimiz, Projelerimizi Sıfır İş Kazası ile
tamamlayarak, olumsuz çevre etkilerini minimum düzeyde tutmaktır.
Tekyol içinde hepimiz kendimizi:
 Sağlık ve emniyet koşulları değerlendirilmiş bir iş ortamı sunarak, sıfır kaza ve insanlara
sıfır zarar hedefini takip etmeye
 Efektif yönetim ve operasyon sistemleri kullanarak çevreyi korumaya ve kirliliği
önlemeye
 Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uymaya
 İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetimi sistemini süreksel olarak iyileştirmeye adadık.
Belirtilen bu hedefleri yerine getirmek için:
 Tekyol şirket yönetimi kendi sorumluluğunun bilincindedir ve İSG-ÇEVRE konusunda
yüksek standartların uygulanmasını sağlayacak bir şirket ortamı kurmayı ve sürdürmeyi
 İSG-ÇEVRE yönetim sistemini uygulamayı, geliştirmeyi ve sürdürmeyi

 Gerekli liderlik ve bağlılığı göstererek İSG-ÇEVRE sisteminin süreksel gelişmesi için
gerekli kaynakları sağlamayı
 Kalite politikası ve hedeflerinin şirketin her seviyesine mesajlar, duyarlılık programları,
haber bültenleri ve eğitimlerle iletmeyi
 Çalışanların eğitimini her seviyede eğitimler, alıştırma programları, toolbox görüşmeleri
sağlamayı, emniyetsiz davranışları ve durumları denetlemeyi ve analiz etmeyi
 Operasyonların, aktivitelerin ve projelerin İSG-ÇEVRE performansını gözlemlemeyi,
denetlemeyi, gözden geçirmeyi
 İş gücümüzün hepsinin var olan prosedürleri, uygulanabilen güvenlik standartları
uygulamasını sağlamayı
 İş gücümüzün hepsinin kendi kişisel sorumlulukları olan güvenli operasyon
prosedürlerini gözlemlemelerini, kişisel sorumlulukları altında herhangi bir insana,
çevreye veya mala zarar verebilecek bir durum oluştuğunda iş durdurma hakkını
verdiğimizi
 Bütün iş günü kayıplarının önlenebilir olduğunu, ulaşmak için Emniyet Mükemmeliyeti
ve Sıfır Kaza Felsefesini izleyeceğimizi
 Bu kalite politikasını, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve komşularımızla
paylaşacağımızı taahhüt ederiz.
Bütün çalışanların bu politika ile uyumlu hareket etmesi, gözlem yapması çevreyi, çalışanları, ve
halkı kabul edilemez risklerden koruyacak ve projelerin Sıfır Kayıp Zaman ile bitmelerini
sağlayacaktır.
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