EMNIYET BILDIRGESI
İnsanlarımız en değerli varlığımız, güvenlikleri en temel değerimizdir. Amacımız: Kaza Yok Kazalanma
Yok. Bu, Değerler ve Kurallarla desteklenerek firmamızın kültürü ile bütünleşmiştir. Alt yüklenicilerimiz
dahil olmak üzere, tüm çalışanların bu değerleri ve kuralları özümsemesi beklenmektedir.

DEĞERLER

KURALLAR

EMNİYETLİ ÇALIŞMA İÇİN DİĞERLERİNE DESTEK
OLURUM

YÜKSEK RİSKLİ ÇALIŞMALAR İÇİN İŞ İZNİ AL

KENDİ EMNİYETİMDEN BEN SORUMLUYUM

EMNİYETSİZ ÇALIŞMALARDA AKSİYON ALIRIM.
GEREKİRSE İŞİ DURDURURUM

TEHLİKELİ VE RUTİN OLMAYAN ÇALIŞMALAR İÇİN
İŞ TEHLİKE ANALİZİ YAP

KIDEM VE GÖREVE BAKMAKSIZIN, İSG ANLAYIŞIM
KONUSUNDA GERİ BİLDİRİMİ KABUL EDERİM

RİSK VE KONTROL ÖNLEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ
SAHİBİ OL

RAMAK KALALAR DAHİL OLMAK ÜZERE, TÜM
VUKUATLARI RAPORLAYARAK DİĞERLERİNİN
BİLGİLENMESİ VE DERS ALINMASINI SAĞLARIM

GÖREVE HAZIR OL VE KKD KULLAN

NINA’DAKİ ROLÜM
ÇALIŞAN OLARAK
■

TÜM PROJE, GEMİ VE LOKASYONLAR İÇİN RİSK
ANALİZİ HAZIRLA

Her zaman kendi emniyetini, ekipmanın emniyetini ve
çevrenin emniyetini kontrol et (YES)

■

İş ve mahal ile ilgili risk ve önlemler konusunda bilgi sahibi ol

■

Tehlikeli durumlarla ilgili amirini bilgilendir

■

Değer ve kurallara her zaman uy

PRATİKTE NINA KURALLARI

YÖNETİCİ/AMİR OLARAK
■

İSG liderliği yap ve örnekle yönet

■

İş organizasyonunda, çalışanların emniyetli çalışabileceği ve
İSG konularını ortaya koyabileceği atmosfer ve koşulları sağla

■

Sorumluluk alanında değer ve kurallara uyulduğundan emin ol

Tüm proje, gemi ve lokasyonlar için risk analizi hazırla

Risk ve kontrol önlemleri konusunda bilgi sahibi ol

■ Sorumlu Yönetici/Kaptan Risk Analizlerinin hazırlanmasını koordine eder ve

■ Projelerde, gemilerde ve ofislerdeki tüm çalışanlar ilgili risk ve önlemler konusunda

■ Risk Analizi periyodik olarak kontrol edilir ve gerektiğinde güncellenir (örneğin işin

■ İşe başlamadan önce bir iş başı toplantısı (toolbox) yapılır:

amirlerin katılımını sağlar

kapsamında ya da metodunda değişiklik olduğunda veya bir vukuat olduğunda)

■ Risk Analizinde belirlenen önlemler uygulanmalıdır

Yüksek riskli çalışmalar için iş izni al
■ Tanımlı yüksek riskli çalışmalar:

- kapalı mahallere giriş
- üzerinde elektrik bulunan sistemlerde çalışma (kilitleme ve etiketleme dahil)

■ Risk Analizine göre diğer yüksek riskli çalışmalar tanımlanabilir
■ Belirlenmiş önlemler uygulanmalıdır
■ Sorumlu amir iş iznini düzenler

Tehlikeli ve rutin olmayan çalışmalar için iş tehlike analizi yap

bilgilendirilir

- iş tehlike analizi veya iş izni varsa
- risk analizinin sonucu olarak

■ Risk analizindeki güncellemeler sahadaki ilgili personelle görüşülür

Göreve hazır ol ve KKD kullan
■ “Göreve hazır ol” demek, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmamak demektir
■ Sahadaki KKD’ler:

- iş emniyet ayakkabısı ve baret
- görünürlüğü yüksek kıyafet
- gemilere biniş/inişlerde veya yüzen araçlarda vardavela olmaması durumunda
can yeleği

■ İlave KKD işe ve Risk Analizi, İş Tehlike Analizi veya İş İznine göre kullanılır.

■ Tehlikeli ve rutin olmayan çalışmalar için amir tehlikeli iş analizi yapar
■ Belirlenmiş önlemler uygulanmalıdır
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