KALİTE, İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Değerli YILDIZ GEMİ Çalışanları,
Gemi İnşa Sanayi ve Yat İnşa sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimlerle Mega Yat,
Yelkenli/ Motorlu Yat üretim, ihracatını ve onarım faaliyetiyle iştigal eden Yıldız Gemi ve Makine
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi; dünya klasında üretimleri ile kazanılan kaliteli ve saygın imajını
pekiştirmek amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ÇEVRE 14001 ve OHSAS 18001
sistemlerini de ekleyerek sürekli gelişmeye devam etmektedir.
Yıldız Gemi ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi;
Müşteri memnuniyetini ve isteklerini esas alan, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden
süreçlerini sürekli geliştirerek yat inşa ve onarım sektöründe yüksek kalitesi ile öncü kuruluşlardan
olmayı,
Yaptığı faaliyetler sırasında çalışanların sağlıklı güvenli bir çevre içerisinde uygun şartlarda
çalışmalarını sağlamayı,
Gerekli alt yapı, kaynak ve teknolojiyi oluşturmak ve faaliyetlerimiz ile ilgili İSG ve Çevre ile ilgili tüm
yasal mevzuatlara, yönetmeliklere ve uluslararası standartlara uymayı,
İnsana, çevreye ve doğaya saygıyı ve korumayı ön planda tutmayı,
Kalite, İsg ve Çevre felsefesini ilgili taraflar ile paylaşmayı,
Sürekli eğitim, gelişim ve iyileştirme odaklı bir sistem kurmayı taahhüt eder.
Yıldız Gemi ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Üst yönetimi olarak Kalite, İsg ve
Çevre hedeflerimiz;
 Kalite, İsg ve Çevre yönetim sistemimizi etkili olarak kullanmak ve iyileştirmek,
 Müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğini sağlamak,
 Çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi, taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerimizi; sağlık, güvenlik ve
çevre konusunda bilgilendirmek, eğitmek ve denetlemek,
 Çevreye zarar verecek atıklarımızı azaltmak ve kirliliği önlemek,
 Faaliyetimizden kaynaklı çevre boyutlarımızı değerlendirerek doğal kaynak tüketimini azaltmak,
 İş sağlığı ve güvenliği risklerimizi azaltmak ve yönetmek için aksiyonlar planlamak,
 Sektör tecrübemiz, kaliteli işçiliğimiz ve verimli iş süreçlerimiz ile gemi inşa standartlarını
uygulayarak, Türkiye ve Dünya “Mega Yat” üretiminde önder olmak,
 İş kazası ve meslek hastalığı oluşmasını önlemek,
 Hatalarımızdan ders almak,
Coşkulu ve kaliteli bir geleceği paylaşmak dileğiyle,
Hepinize başarılar dilerim.
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