
Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin Kapsamı ve Sınırları; 

GEMİ SÖKÜM HİZMETLERİ 

Kurulan yönetim sistemimiz, gemi söküm ile ilgili tüm proseslere uygulanmaktadır. 
Bunlar: 

Geri dönüşüm için gemilerin tesise kabulü; 

• Gemi üzerinde tehlikeli durumların değerlendirilmesi; 
• Geri dönüştürülecek gemiler için her türlü notifikasyon ve ithalat 

gerekliliklerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi; 
• Güvenli ve çevre dostu bir şekilde geridönüşüm prosesinin uygulanması; 
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin yürütülmesi; 
• Sosyal imkanların mevcudiyetinin temin edilmesi (ilk yardım, sağlık kontrolleri, 

yiyecek ve içecek vb.); 
• Gemilerden sökülen atık ve materyallerin depolanması ve geri dönüşümü; 
• Sözleşmeye dayalı anlaşmalar dahil olmak üzere, atık akışı ve geri dönüşüm 

akışının yönetimi; 
• Geminin nihai bertarafı ile ilgili notifikasyonlarda dahil olmak üzere, süreç için 

dokümantasyon kontrolleri; 

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 
 

KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş., 

Hurda gemi söküm, ayrıştırma ve işleyerek geri kazanım faaliyetlerinde, çevreye 
uyumlu planlı bir uygulama sürecini yürüten Gemi Söküm Tesisi ile; 

• Ekolojik dengenin korunmasında etkin bir rol üstlenen Gemi Geri Dönüşümü 
vasıtasıyla “yeşil endüstri”ye katkı sağlayarak aynı zamanda müşteri 
beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında karşılamayı, 

• Tüm personeli sağlık, güvenlik, kalite, çevre konularında eğitmeyi ve 
bilgilendirmeyi, 

• Müşteri ve çalışanlarının memnuniyetini, milli değerleri ekonomiye 
kazandırmayı ilke  olarak benimseyerek büyüyen, geri kazanım sektöründe 



farklılaşan, yasa ve mevzuatlara uyan ve insan emeğine saygı duyan  bir firma 
olmayı,  

• İnsan kaynağını geliştirmeyi, çevre ve insan sağlığını ön planda tutmayı ve 
kalite yönetim sistemini uygulayarak müşteri ve çalışanlarının güvenini 
arttırmayı,  

• Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları 
dahilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli 
kaynakları sağlamayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.      

         

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş. Hurda gemi 
söküm, ayrıştırma ve işleyerek geri kazanım faaliyetlerinde, çevreye uyumlu, planlı bir 
uygulama sürecini yürüten Gemi Söküm Tesisi ile faaliyetlerinin her aşamasında 
çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için, gerekli tüm kaynakları sağlayıp, 
çevrenin korunması ilkesi ile doğadaki geri dönüşüm zincirinin en önemli 
halkalarından birini oluşturarak, hassas çalışmalarıyla bilinçli bir hizmet vermektedir. 
Firmamız; 

• Ulusal ve uluslararası tüm çevre mevzuatlarının ve  yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini, 

• Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda 
tüm şirket çalışanlarının, müşterilerimiz ile taşeron ve tedarikçilerimizin 
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini, 

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak 
çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanımı ve takibinin yapılmasını,  tüm şirket 
faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticilerin en aza 
indirilmesini, 

• Çevre performansının sürekli iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılmasını 
taahhüt etmektedir.  

 

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle 
üzerinde durduğumuz hususlardır. Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun 
incelemesine açıktır. 

 

 

 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş. olarak 
benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı 
çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. KILIÇLAR A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği her 
alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci öncelik olup, "Sağlığını Koru, İşini Koru" sloganı 
ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, 
herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli 
hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi 
işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. 

Bu doğrultuda; 

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri 
dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, 
yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun 
olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları 
bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı, 

• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz 
durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi 
yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, 

• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, 
her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve 
sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, 

• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve 
güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, 

• İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak 
sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi, 

• İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de KILIÇLAR A.Ş.’nin 
koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı, 

• KILIÇLAR A.Ş.  İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi 
odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi, 

• Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek 
olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu 
gözden geçirmeyi, 

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini 
sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz. 
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