
SEÇG-K POLİTİKASI 

(SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE, GÜVENLİK VE KALİTE) 

 

     ÜNLÜ GAZ çalıştığı otogaz sistemleri sektöründe, şirket faaliyetlerini yürütürken çalışanlarını ve 

faaliyetinden etkilenebilecek diğer insanları, önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazaları ile 

meslek hastalıklarından korumayı, kendi ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten 

kaçınmayı ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermeyi amaç edinmiştir. 

     ÜNLÜ GAZ, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirileceğini taahhüt eder. Şirket 

çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak,  

     Faaliyetlerin yürütülmesinde ilgili tüm kanun ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve 

koruyucu tedbirleri almak,  

     SEÇG-K sorumluluğunun hiyerarşik düzen içerisinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar 

tarafından benimsenmesini sağlamak,  

     Her seviyede programlı SEÇG-K eğitimleri ve periyodik denetimler ile çalışanlarımızın bilinç 

düzeyini ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek,  

     Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirecek, çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden 

etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak/azaltmak yönetim 

sistemlerinin geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeler yapmak,  

     Doğal kaynak kullanımını en aza indirirken atık miktarımızı da düşürmek,  

     Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlarımızın “Sıfır iş kazası ve % 100 müşteri memnuniyeti” temel 

prensibini esas almasını,  

     Uyguladığımız tüm yönetim sistemlerinin şartlarına uyacağımızı ve bu yönetim sistemlerinin 

sürekli iyileştirilmesi için gerekenlerin yapılacağını taahhüt ederiz. 

     Tüm yönetim sistemleri için amaç ve hedeflerin oluşturulması, dokümante edilmesi, uygulanmasını, 

devamının sağlanmasını ve gözden geçirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz. 

     Oluşturduğumuz SEÇG-K politikasının kuruluş içerisinde ve dışında 3. şahıslara etkin bir şekilde 

duyurulmasını ve uygunluğunun sürekli gözden geçirileceğini taahhüt ederiz. 

     Sonuç olarak, ÜNLÜ GAZ yeni faaliyetlere girerken, ilgili sağlık, emniyet, çevre, güvenlik ve 

kalite konularını değerlendirerek, her projeye özgü geliştirdiği SEÇG-K planı, müşteri beklentileri ve 

yasal gereklilikler ile şirket SEÇG-K politikası doğrultusunda, “Kayıp Zamansız” iş bitirmeyi ve tüm 

bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz. 

     Müşterilerimizin isteklerinin en iyi şekilde belirlenmesi, taahhüdümüz çerçevesinde bu isteklerin en 

iyi şekilde yerine getirilmesidir. 

     Firmamız yüksek kaliteyi sağlarken, rekabet şartlarını da unutmadan maliyetlerini kontrol altında 

tutacaktır.  

     Güvenirliliğimizi en yüksek düzeye çıkarmak için müşterilerimizin şikayetleri en iyi şekilde analiz 

edilir. 

     Çevreyi korumaya ve iyileştirmeye özen gösterilir. SEÇG-K politikamızın uygulanması için her 

kademedeki personelin tam katılımı ve desteği sağlanır. Personele sürekli olarak eğitim verilir.  

     En kısa zamanda, en yüksek kalitede, en uygun bedelle müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeyi 

taahhüt ederiz. 

ERKAN GÜROCAK 

Genel Müdür 



SEÇ-G HEDEFLERİ 

(SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE GÜVENLİK) 

 

✓ Güncellenen ilgili yasa ve yönetmeliklere göre SEÇ-G faaliyetlerinin periyodik olarak revize 

edilmesi, 

✓ SEÇ-G politikasına uygun olarak, tüm süreçlerdeki “tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirmesi” 

yapılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 

✓ İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimlerin düzenli olarak 

verilmesi (çok tehlikeli işyerleri için yılda en az 16 saat), 

✓ Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla, profesyonel ekiplerce verilen eğitimlerinin sağlanması, 

✓ İş sağlığı ve güvenliğince uygun çalışma ortamı sağlanması amacıyla ortam ölçümlerinin 

yapılması, 

✓ Tüm ekipmanların, makine ve destek ünitelerinin genel bakım ile periyodik kontrol ve 

denetimlerinin yapılması (en az ayda bir), 

✓ Servis araçlarının düzenli olarak kontrollerinin yapılması (en az ayda bir), 

✓ Acil durum tatbikatlarının, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılması, 

✓ İlgili yönetmelik kapsamında, sağlık ve güvenlik işaretlerinin kontrollerinin yapılması, 

✓ Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtlarının 

tutulması, analizlerinin yapılıp önlemlerin alınması ve yıl sonunda istatistiklerinin yapılması. Elde 

edilen bu istatistikler sonucunda yıl içerisinde bu tarz form sayısı 10 adeti geçiyorsa genel bir 

aksiyon alınıp, bir sonraki yıl sayının düşürülmesini sağlamak, tüm saha ve atölye işlerini sıfır 

kaza ile gerçekleştirmek, 

✓ İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimlerinin, iç denetimlerinin düzenli olarak yapılması, 

✓ Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanması, 

✓ Her çalışma öncesinde çalışma alanının kontrol altına alınması ve istasyondakilere gerekli 

bilgilendirmenin yapılması, 

✓ Riskleri en az seviyeye indirmek için iş başı ve iş sonunda tutulan formların daha açıklayıcı ve 

önleyici olması, 

✓ Personel kaynaklı oluşan kazaları sıfıra indirilmesi, 

✓ Tüm taşeron ve tedarikçilerin, gerekli hallerde; 

o Sıcak iş izni, 

o Elektrik ile çalışma izni, 

o Yüksekte çalışma izni, 

o Kapalı ve dar alanda çalışma izni alarak çalıştırılması, 

✓ Yetkili kişilerce planlanan aralıklarla saha ziyaretlerinin yapılması (ayda bir), 

✓ Şirket içi düzenli SEÇ-G toplantıları (6 aylık) yapılarak karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olayların 

değerlendirilmesi, 

✓ Yıllık merkez SEÇ-G denetimlerinde her sene bir önceki seneden daha yüksek puan alınması       

(en az 70), 

✓ Personel işe alım ve oryantasyon süreçlerinin SEÇ-G kurallarına uygun olarak yapılmasını 

sağlamak, 

✓ Yıllık müşteri şikayeti sayısını asgari düzeyde tutmak, sıfır şikayet tam memnuniyet politikasıyla 

projeleri gerçekleştirmek, 

  Ünlü Gaz Sistemleri şirketinin ana SEÇ-G hedefleri arasında yer almaktadır. 

Ünlü Gaz Sistemleri 

SEÇ Müdürlüğü 


