
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -Oksijen tüpü kaçırıyor mu? 
      -Şimdi bir kibrit çak anlarız. 
      Bu söz ‘’kaza ile ölen insanın’’ 

son sözüdür. Bu durumda kanunlar 
kağıt üstünde mükemmelliklerini hiç 
kaybetmeseler de, uygulanabilmeleri  
tüm çalışanların çabasıyla  
gerçekleşmektedir.  
Diamond of İstanbul Projesi  
İnşaatında İşçi Sağlığı ve İş  
Güvenliği’ni tüm çalışanlarımızla 
birlikte gerçekleşmektedir. 
Olumsuz olabilecek ölümlü bir  
İş kazası sonucu aramızdan  
birini görememek hem bizi, 
hem de ailesini çok üzecektir. 
İş Güvenliği Birimi ve diğer 
tüm çalışanlarla Diamond of 
İstanbul Projesinde kazasız 
ve kaliteli işleri paylaşacağımızı 
düşünüyorum.  
Her sabah yine hep birbirimize  
GÜNAYDIN diyebilmek 
dileğiyle… 

 
      Saygılarımla; 

 
ŞULEALKAN  
 İSİG Koordinatörü 
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1. MG İnşaat  
         Bayram BAYRAK 
2. Ulusal Güvenlik  
         Gökmen KÜÇÜK 
3. Hattat İnşaat 
         Erkan SAMUKAY 
4. Hattat İnşaat 
         Murat DEMİR 
 
Arkadaşlarımıza gelecekteki 
çalışmalarında başarılar dileriz. 
 
                                        İSİG Birimi 
 
Gelecek aylarda bu köşemizde bulunacak 
çalışanlarımızı iple çekiyoruz. 
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Güçlü bir  İSİG performansı ve bizim için çalışan herkesin sağlığı , emniyeti ve güvenliği yaptığımız 
 işin başarısı için büyük önem taşır . İnşaat yönetiminde sağlık , çevre ve emniyet göz önüne alınarak 
çalışılması ve sürekli denetlenmesinin sağlanması HATTAT İNŞAAT yönetiminin vazgeçilmez bir 
fonksiyonudur .  

 
HATTAT İNŞAAT ’ta çalışan herkes sağlık , emniyet ve çevre güvenlik konularında sorumluluk 
taşımaktadır . Bu konularda gösterilen iyi performans Hattat İnşaat’ın başarısının anahtarıdır .  
Amacımız; kazasız , insana ve sahip olduğu değerlere zarar vermeden  sürekli gelişmektir .  
Bu amaç doğrultusunda Hattat İnşaat olarak ; 

 
• Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 

sağlamayı ,  
• Kazaları ve çevreye zarar verecek olayları 

önlemeyi ,  
• İş sağlığı ve Güvenliği yasalarına ve 

yönetmeliklerine uymayı ,  
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli 

ve düzenli olarak gözden geçirmeyi, denetlemeyi 
,  

• ISG performansımızı ve bulunduğumuz durumu 
değerlendirip,gerekli düzeltme ve önleme 
faaliyetlerini planlayarak ,sürekli iyileştirmeyi 
sağlamayı, 

• Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili 
eğitimine öncelik tanımayı ,  

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm riskleri 
belirleyerek ; belirlenen riskleri azaltıp, 
mümkünse önlemeyi ,  

• Tüm çalışanların , taşeronların ve tedarikçilerin 
İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda duyarlılıklarını 
geliştirmeyi , 

• İSG politikamızın  çalışma koşullarımıza ve 
sektördeki yeni gelişmelere uygunluğunu 
sağlamak için periyodik olarak gözden geçirmeyi 
,  

 
Taahhüt ediyoruz .  
 
01.08.2006 
 
Genel Müdür 
Mehmet HATTAT 

YÜKSEKLİK ARTTIKÇA UFKUMUZ GENİŞLEYECEK, GÜVENİMİZ ARTACAKTIR. 


