SEÇG-K POLİTİKASI
*SEÇG-K uygulamaları yöneticilerimizin
sorumluluğunda olup tüm diğer iş
süreçleriyle eşit öneme sahiptir.
 Yöneticilerimizin bu konuda bağlılık göstermesi ve
liderlik etmesi beklenir.
 Tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve
yüklenicilerimiz bu politikaya ve yönetim
sistemimizin gerektirdiklerine
uymalıdırlar.
 Tüm çalışanlarımız entegre yönetim sisteminin bir
parçasıdır.
 Kendimize belirli hedefler koyar,
takip eder, gelişimimizi karşılaştırmalı olarak izler ve
çevre, iş emniyeti, ürün ve hizmet kalitesi
standartlarının
sürekli geliştirilmesi için çaba gösteririz.
 Kendimizi sistemlerimizden,
ürünlerimizden, hizmetlerimizden ve
eylemlerimizden sorumlu tutarız.
 SEÇG-K’yi kârlı ve sürdürülebilir
bir iş yönetiminin önemli bir unsuru
olarak görürüz.
**MDH’ın tüm çalışanları evlerine
ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bir
şekilde dönmelidirler.
 Çalışanlarımızın sağlıklarını
korumalarına çalışma şartlarını sürekli
iyileştirerek destek oluruz.
 Çalışanlarımızın yaralanma riskine
maruz kalmasını kabullenmeyiz.
Tüm çalışma alanları ve süreçleri bizim
için, paydaşlarımız için, tedarikçilerimiz
için, müşterilerimiz için ve çevremiz için
emniyetli ve güvenli olmalıdır.
 Tüm kaza riskleri azaltılabilir; riskleri
olabildiğince düşük seviyede tutmak
bizim için önceliklidir.
 Mevcut olan en iyi uygulanabilir
teknolojileri kullanır, SEÇG-K’yi
şirket kültürümüzün bir parçası olarak
yaşarız.
Tedbirli bir yaklaşım ve koruyucu
çevresel yönetim şekli geleceğimiz için
kaynakları güvenceye almamızı sağlar.
 Çevre üzerindeki etkilerimizi en aza
indirmek için aktif bir şekilde çaba
gösterir, doğal kaynakları koruruz.
 Enerjiyi verimli kullanır, iklim
korunmasına katkıda bulunur,
alternatif enerji kaynaklarını
destekleriz.
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MDH’ın sürdürülebilir ekonomik
başarısı ve izinlerimizin devamlılığı için
paydaşlarımızın güveni çok önemlidir.
 Paydaşlarımızla aktif iletişim kurar,
risklerimizi ve sosyal etkilerimizi
mümkün olan en düşük seviyeye
indiririz.
 Etki alanlarımız içerisinde insan
haklarına saygı gösterilmesi,
korunması ve desteklenmesi
konusunda kararlıyız.
SEÇG-K standartlarımız yürürlükteki mevzuat
ile uyumludur.
 Her nerede faaliyet gösterirsek
gösterelim, ilgili tüm yasa ve mevzuata
uygun çalışır ve SEÇG-K
standartlarına uyarız.
 Müşterilerimizin beklentilerini devamlı
olarak karşılayabilmek için
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
belirlenmiş kalite standartlarına göre
sunarız.
 Ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve
müşterilerimizle başarılı ve adil
bir işbirliğinin sağlanabilmesi için
tecrübelerimizi paylaşabileceğimiz
bir ortamda çalışırız.
Süreç Emniyeti Yönetimi; süreç teknolojilerinde,
prosedürlerde ve ekipmanlardaki olası hatalar
sonucunda oluşabilecek tehlikeli madde

salınımı ve süreç kazalarının etkin olarak
tanımlanması, analizi, değerlendirilmesi ve
bunlara karşı koruma tedbirlerinin alınmasıdır.
 İnsanlara, çevreye, varlıklara, üretime ve itibara
büyük ölçekte zarar verebilecek tehlikeli bir
kaza riskini tolere edilebilir seviyelere indiririz.
 Bir kaza anında gerekli olabilecek risk azaltma
ve acil durum hazırlık mekanizmalarının
mevcut olduğundan emin oluruz. İş
performansına, kayıp kontrol yönetimi ile
destek oluruz.
Çalışanların katılımı;
 Tüm çalışanlarımız daima çalışma ortamında
gözlem yapar. Her türlü önerilerini, emniyetsiz
durum ve hareketleri paylaşır, bu sayede sağlık,
emniyet ve çevre ilkeleri kapsamında kaza risklerine
karşı MDH çalışanları olarak önlem alırız.
 Tüm MDH çalışanlarına ve paydaşlarına iş sağlığı
güvenliği ve çevre riski ile karşılaşmaları
durumunda ‘İş Durdurma Yetkisi’ verir ve bu
konuda kendilerini destekleriz.
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