HOŞDERE ENERJİ

HOSDERE ENERGY

KALİTE, ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

QUALITY, ENVIRONMENT and HEALTH & SAFETY

POLİTİKASI

POLICY

Hoşdere Enerji, her bireyin güvenli bir iş ortamında çalışma ve sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkının olduğu bilinci ile; çalışanlarının sağlık ve güvenlik
koşullarını en üst düzeyde, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanımı ile
çevreye olan etkiyi en alt düzeyde tutarak müşterilerine daima kaliteli ve
kesintisiz elektrik enerjisi üretmeyi hedefler.

Hosdere Energy targets to product high quality and continuous electric power for
their customers and keep maximum level of health and safety workplace
conditions for its employees and minimum level of environmental impact by
prevention and effective use of natural sources during its electricity production
operations with the belief of that everyone has a right to a safe workplace and a
healthy environment.

Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki politika ilkeleri benimsenmiş ve taahhüt altına
alınmıştır:

The following policy principles are adopted and committed to reach this target:

•

Tüm iş ve çevre kazalarının önlenebilir olduğunu kabul eder.

•

All occupational and environmental accidents are considered to be
preventable.

•

Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği kontrollerinin etkili bir şekilde
planlanması, organizasyonu, uygulanması, izlenmesi ve gözden
geçirilmesini sağlamak amacıyla entegre yönetim sistemi kurar ve
uygular.

•

Integrated management system shall be established, implemented
and maintained to ensure effective planning, organization,
implementation, monitoring and review of quality, health and safety
and environmental controls.

•

Sürdürülebilir sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçümlenebilir
sistem hedeflerini belirler, duyurur ve tam katılım ile hedeflere
uyumu sağlar,

•

Determine measurable system targets, announce them, and ensure
compliance with the full participation of the target with an
understanding of sustainable system.

•

Risklerin azaltılması, güvenli, sağlıklı bir çevre ve çalışma ortamının
sağlanması, entegre yönetim sisteminin etkin olarak işletilmesi ve
kesintisiz enerji üretimi için gerekli kaynakları aktarır.

•

Provision of appropriate resources, to ensure healthy environment
and safe workplace, mitigate risks, the effective execution of
Integrated management system and continuous electric power
production.

•

İlgili tüm ulusal ve uluslararsı yasa ve yönetmelikler ile Entegre
Yönetim Sistemi gerekliliklerine ve Rönesans Holding politika ve
standartlarına uyum sağlar.

•

Compliance with all relevant national and international laws and
regulations as well as the Integrated Management System
requirements and Renaissance Holding corporate policies and
standards.

•

Operasyonları esnasında doğal kaynakların, havanın, suyun ya da
toprağın direk ve dolaylı kullanımı ile oluşabilecek olumsuz çevresel
etkilerin minimize edilmesi ve mümkünse yok edilmesi için mümkün
olan en iyi teknolojiyi ve uygulamaları kullanarak çevre kirliliğinin
önlenmesini sağlar.

•

Apply the best available techniques and practices during its
operations in order to minimize and where possible prevent the
negative impacts on environment from the direct and indirect use of
natural resources, emissions to air, water or land.

•

Kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre performansının etkinliğini
peryodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve geliştirme
anlayışını benimser.

•

Striving for continuous improvement and advances in quality,
health, safety and environmental performance by periodic reviews.

•

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyar.

•

Compliance with ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environmental and
OHSAS 18001 Health & Safety management systems standards.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği politikamızın başarı ve devamlılığının
sağlanması, kural ve prosedürlere uyulması, tüm çalışan, yüklenici ve
tedarikçilerimizle birlikte ortak sorumluluğumuzdur.

It is our common responsibility with our employees, contractors and suppliers,
to reach sustainable and successful quality, environment and health & safety
policy with obeying the rules and procedures.
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