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TorkCheck Servis ve Danışmanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
TorkCheck Servis ve Danışmanlık (TorkCheck) olarak rüzgâr enerjisi sektöründe müşterilerimize teknik ve ticari
çözümler sunarken güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini
belirleyip sürdürerek, hedeflerimiz doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmelikler
çerçevesinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin;
•

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının
sağlanmasına yönelik hedefler belirlerken İSG risklerinin ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu
değerlendirmeyi,

•

Tüm iş ve süreçlerinde yasal ve diğer şartlara uyumu sağlamak üzerine sistemler oluşturmayı,

•

İSG risklerinin analizlerini yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,

•

İSG süreçlerine tüm çalışanlarının danışma ve katılımının sağlanmasını,

•

İSG yönetim sisteminin oluşturulmasının, uygulanmasının, sürekliliğinin ve sürekli iyileştirilmesinin
sağlanmasını,

taahhüt ediyoruz.

TorkCheck Service and Consulting CO.
Health and Safety Policy
As TorkCheck Service and Consulting Co. (TorkCheck), we offer technical and commercial solutions to our
customers in the wind energy sector, while identifying and maintaining the most appropriate working methods
to create a safe and healthy working environment, in line with our goals, within the framework of relevant
national and international legislation and regulations, to increase our OH&S (Occupational Health and Safety)
performance in all our process, is committed to,
•

While setting targets for ensuring safe and healthy working conditions for the prevention of workrelated injury and ill health, to assess the compatibility of specific nature of its OH&S risks and OH&S
opportunities,

•

Establishing systems to fulfil compliance with legal and other requirements in all business and processes,

•

To eliminate hazards and reduce risks by analyzing OH& S risks,

•

Ensuring the consultation and participation of all employees in OH& S processes,

•

Establishment, implementation, maintaining and continual improvement of the OH&S management
system.
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