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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Tahribatsız Muayene, Üçüncü Taraf Gözetim ve Kontrollük alanında, uluslararası akreditasyon, kural
ve standartlar ile Şirketin kapsam ve bağlamı çerçevesinde; etkin ve ölçülebilir İSG sistemi dâhilinde
insan odağını muhafaza ederek
•

Altyapı ve ekipman açısından güvenli, her türlü riske karşı bilinçli ve eğitimli Çalışanlardan
müteşekkil sağlıklı bir Çalışma ortamı sunarak iş kaynaklı sağlık bozulmaları, meslek
hastalıkları ve yaralanmaların önüne geçmek,

•

Hizmet ve Eğitim faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri uygulanabildiği her durumda ve her
sahada en aza indirmek,

•

Çalışanın odakta olduğu, süreçlere katılımının sağlandığı ve tecrübelerine danışıldığı, bilgi ve
tecrübesine değer verilen bir faaliyet biçimi ile daha güvenli ve verimli çalışabilmek için çalışma
süreçlerimizi sadeleştirmek,

•

Tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

•

Tüm iç ve dış paydaşların İş Sağlığı ve Güvenliği ihtiyaç ve beklentilerini uygunluk
yükümlülüklerimizi yerine getirerek karşılayacak ve hatta aşacak güvenilirlik, risk
minimizasyonu ve sıfır iş kazası seviyesini yakalamak ve iş kaynaklı oluşan risk, tehdit ve
fırsatları doğru değerlendirmek

Hedefimizdir.
Belirlenen bu hedefe ulaşabilmek için INTERCON Endüstriyel Kontrol Hizmetleri A.Ş. tüm risklere
karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programı çerçevesinde iç ve dış paydaşların beklentilerini
karşılamak için paydaş memnuniyetini, Faaliyetlerden kaynaklanan her türlü İSG risklerini sürekli
izler, analiz eder, sürekli uygunluk ve gelişim doğrultusunda personelinin süreç güvenliğine yönelik
motivasyonunun sürekliliğini temin Çalışanların Katılımı ve Danışmasını Taahhüt eder, alt yapı ve
eğitim ihtiyaçlarını sağlar, iyileştirir.”

Yasin Gökçe ÖZTÜRK

İlhan CUMBUL

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür
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ORGANISATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT POLICY

“Within the standarts & rules of international accreditation and the scope & context of the organisation;
in the fields of Non-Destructive Testing, Third Party Supervision & Inspection in an effective &
measurable organisational health & safety system retaining humanitarian focus; our objectives are

•

Avoiding job-related health deterioration, occupational illness & traumas by providing an all
secure & healthy work environment by means of secure infra-structure & equipment and all
conscious & trained Personnel.

•

To minimize the OH & S Risks arousing from our services provided in all cases and fields
wherever applicable,

•

To simplfy our processes in order to work more secure & effectively by means of an employeefocused job manner providing personel with warranted access to the processes & consultance
with regard to valued knowledge experiences,

•

Fulfilling all our legal & other liabilities,

•

To meet the organisational health & safety demands of all internal & external interested parties
achieving and even exceeding compatibility requirements in reliability, risk minimization & zero
work accident sustainability levels and fairly considering the risks, threats & opportunities
available

In order to attain these objectives within the Organisational Health & Safety Program INTERCON
Endüstriyel Kontrol Hizmetleri A.Ş. against all OH&S risks constantly monitors, analysis the
satisfaction of the demands of all internal & external interested parties and all service-related risks
arousing whilst providing commitment for maintaining the personnel motivation, participation &
consultation with regard to OH&S issues of all-time security, compatibility & development, and
improving infra-structure & educational needs.

Yasin Gökçe ÖZTÜRK

İlhan CUMBUL

Deputy General Manager

General Manager

INT.IF.001-00/01.07.2014
Bu doküman kontrollü kopya olarak kaşelenip, imzalandığı takdirde günceldir. Kaşelenmemiş ve imzalanmamış dokümanlar KONTROLSÜZ KOPYA’dır.
This document is controlled document only if it is wet-stamped and signed. Unwet-stamped and unsigned documents are UNCONTROLLED COPY.

