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FTA HAVACILIK İSG POLİTİKASI
Havacılık Sektörüne bağlantı elemanları üreten FTA HAVACILIK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. olarak;
1. ISO 45001:2018 standardının şartlarına uyumlu bir İSG Yönetim Sistemi uygular ve bu sistemin sürekli
iyileştirilmesini taahhüt ederiz. Bu doğrultuda gereken kaynakları ayırmayı, yönetim sistemleri kontrollerini
oluşturmayı, desteklemeyi ve sürdürmeyi taahhüt ederiz.
2. Firmanın amacına, büyüklüğüne, kapsamına, bağlamına ve İSG riskleri ile fırsatlarının doğasına uygun bir
İSG yönetim sistemi uygulanmasını ve devamlılığının sürdürülmesini taahhüt ederiz.
3. Devlet tarafından belirlenen yasal şartlara, müşterilerin şartlarına ve Organize Sanayi Bölgenin belirlediği
şartlara uyum içinde olmayı taahhüt ederiz.
4. Tedarikçilerimizin ve dış hizmet aldığımız firmaların İSG şartlarına uyumlu olmayı taahhüt ederiz.
Tedarikçilerimizin İSG bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparız.
5. Tüm çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı taahhüt ederiz. Alınan İSG
kararlarının ve yeni gelişmelerin tüm firma çalışanları ile paylaşılmasını garanti ederiz.
6. Tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerinin azaltılması
için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt ederiz.
7. İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek muhtemel risk noktalarını tespit ederek önleyici
yaklaşımlar benimsemeyi ve düzeltici faaliyetleri hayata geçirmeyi öncelikli görürürüz. İSG fırsatlarının
belirlenmesi ve önleyici olarak değerlendirilmesi konusunda çalışanları teşvik ederiz.
8. İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının
sağlanmasını taahhüt ederiz.
9. İSG hedeflerinin belirlenmesi için uygun bir çerçeve sağlarız. Hedeflerin gerçekleşmesi için ilgili
kaynakları ve şartları sağlamayı görev ediniriz.
10. İş Sağlığı ve güvenliğini, işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında, uygulamalarında,
kullanılan teknoloji, makina ve ekipmanlarında öncelikli olarak uygulamayı amaçlıyoruz. İSG şirket
kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz.
11. Doğal afetler gibi öngörülemez durumlar için gerekli önlemleri alırız.
12. Değişen koşullara (yeni teknoloji, ürünler ile ilgili yeni deneyimler v.b. gibi) uyumlu bir şekilde İSG
yönetim sistemini yeniler ve geliştiririz.
13. Tüm çalışanların İSG ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde uygulanacak kuralları da
benimsemelerini eğitim ve uygulamalarımız ile teşvik ederiz.
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