İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI
TİAD MTM’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarındaki Temel Amaçları;
•
•

Tüm faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de
birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu anlamalarını sağlamak.

Bunların yerine getirilmesi amacıyla;
•
•
•
•

TİAD MTM tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine veya prosedürlerine ilişkin olarak yazılı şekilde
bildirilen tüm gereklilikler anında yerine getirilmelidir,
TİAD MTM sınırları dahilinde, kişiler diğerlerinin güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atmamalıdır,
Yangın alarmı çaldığı takdirde, önceden tatbikata ilişkin olarak uyarılmadılarsa tüm kişiler bütün binaları bir an
önce terk etmelidir,
Herhangi bir yangın tespit veya yangınla mücadele ekipmanıyla oynanmamalı veya bu ekipmanlara müdahale
edilmemelidir.

TİAD MTM güvenli ve memnuniyet yaratacak bir çalışma ortamı oluşturma amacındadır ve faaliyetlerimizden
etkilenebilecek tüm kişilerin iş sağlığı ve güvenliği aşağıdaki husuları yerine getirerek sağlayacaktır;
•
•
•
•
•
•
•
•

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde
kullanmasını, izlenilmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek,
Potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve en aza indirgemek amacıyla yıllık risk değerlendirmesinde bulunmak,
Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine
getirilmesine nezaret etmelerini sağlamak amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,
İşyerinde sağlık ve güvenlik sağlamaya yönelik mevzuat, TÜRKAK ve MYK’nın ilaveten gerektirdiği tüm
hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,
İlgili düzenleyici standartlara uyacak veya bunları aşacak şekilde TİAD MTM tarafından sağlanan veya sahip
olunan tüm binaları, ekipmanları ve tesisleri çalışır ve iyi durumda muhafaza etmek,
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
Güvenli çalışma sistemleri uygulamak ve sağlığa karşı risk teşkil eden durumları kontrol altında tutmak,
Sağlık ve güvenliğe ilişkin iyi uygulamaları güncel olarak uygulamak ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici
nitelikteki idari yönlendirmelere uymak,
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