YÖNETİM POLİTİKAMIZ;
❖ Ulusal gemi inşa sanayimizi geliştirerek, tersanelerimizin dünya Pazar paylarının arttırılmasına yardımcı olmayı,
❖ Özel sektöre ait tersanelere, devletin destek ve teşviklerini sağlamak amacı ile T.C.Bakanlıkları, müsteşarlık ve
diğer kamu özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri yapmayı, aynı zamanda Türk Gemi İnşa
Sanayinin müşterek sorunlarını, ilgili merciler ile çözüme ulaştırmayı, basın ve yayın organları ile kamuoyunu
bilgilendirmeyi,
❖

Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarda, çeşitli forum ve platformlarda Türkiye Gemi İnşa Sanayici sektörünü
temsil etmeyi ve sözcüsü olmayı,

❖ Dernek üyelerinin; tanıtım, pazar araştırması, eğitim, laboratuar kurma v.b. çalışmalarında Devlet desteklerinden
yararlanılabilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunarak, üyelerini yönlendirmeyi,
❖ Türkiye Denizcilik sektörü ile Gemi İnşa Sanayi’nin kalkınması ve güçlenmesini teminen, Araştırma Geliştirme
(AR-GE) faaliyetlerinde bulunmayı,
❖ Türk Gemi İnşa Sanayi ile Tersanelerimizin gelişmesi ve güçlenmesini teminen yurt dışında Gemi İnşa Sanayi
alanında faaliyet gösteren Konfederasyon, Federasyon, Birlik ve Derneklere üye olmayı,
❖ Amaçları doğrultusunda görevlerini yerine getirirken aynı amaca yönelik diğer sektör dernekleri ile birlikte
Federasyonlara, Birlik ve Derneklere üye olmak, yönetiminde görev almayı,
❖ Türk Gemi İnşa Sanayinin hedeflerini belirlemek, uluslararası rekabet gücünü arttırarak, Türkiye ekonomisine ve
istihdamına doğrudan ve/veya dolaylı olarak katkıda bulunmayı,
❖ Üyelerinin dışında yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve toplumsal
gelişmeye katkı sağlamayı,
❖ Üye Tersanelerde işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının
sağlanmasını; tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışma yapılmasını sağlamayı,
❖ Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumayı,
❖ Acil durum planları yapmayı, gerekir ise bu planları komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililer ile
paylaşmayı
❖ Üye Tersanelerin, İş sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi performansının sürekli iyileşmesini
sağlamaya yönelik, ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirmek, gelişmeleri inceleyip Üye Tersanelere aktarmayı,
yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirmeyi,
❖ Üye Tersanelerin, her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevresel faktör risklerini en aza indirmek, yaralanmaların,
sağlık bozulmalarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile yapılması gereken işlemler hakkında, sektörde
hizmet veren çalışanlara seminerler, eğitimler ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemeyi ve politikalar
oluşturmayı,
❖ İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken Kişisel Verilerin yasal şartlara uygun şekilde muhafaza
etmeyi,
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❖ İlgili yönetim sistemleri kapsamında hedeflerin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturmayı,
❖ Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için çalışmalar yapmayı,
❖ Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
Taahhüt eder;

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ’NİN POLİTİKASIDIR
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