
 

 
 

 

ENGLISH: 
 
Our Mission 
 
To fulfil all customer needs and expectations on time, in desirable quality and within optimal budget 
in terms of design, engineering, building, production, outfitting, maintenance, repair and technical 
support for yachts and mega yachts. 
 
Our Vision 
 
To be a brand and shipyard preferred in terms of yacht and mega yacht building all over the World. 
 
Our Quality, Environmental, Occupational Health and Safety Policy 
 
In terms of design, engineering, building, production, outfitting, maintenance, repair and technical 
support for yachts and mega yachts, 
 
With our state-of-art infrastructure, experienced personnel, intellectual capital, ability to be 
integrated fast to innovations and being open to new ideas, 
 
Our quality, environmental, occupational health and safety policy is 
 

• To offer product and service fulfilling all legal requirements, ensure continuity of 
conformance with occupational health and safety, maintain customer satisfaction,  

• To raise awareness of the shipyard and subcontractor personnel in terms of quality, 
environment, occupational health and safety in coordination with the other stakeholders and 
relevant organizations, 

• To take opinion of the shipyard personnel and/or their representatives ensuring their 
attendance to the OHS works, 

• To provide safe and healthy working conditions to prevent any injury or health impairment of 
the shipyard and subcontractor personnel by eliminating any dangers and minimizing OHS 
risks, 

• To ensure effective use of resources, and prevent waste of natural resources, 
• To raise awareness of all shipyard and subcontractor personnel with continuous trainings in 

terms of Occupational Health and Safety, 
• To ensure continuous improvement of our integrated management system and thereby to 

enhance product/service rendering and OHS performance. 
• To serve as a model with respect to society and make positive contribution to domestic 

industry and county economy. 

 



 

 
 

 

 
 
Our Environmental Policy 
 

• To minimize factors causing pollution by keeping them under control, 
• To prevent waste of resources by effective use, 
• To raise environmental awareness of the shipyard and subcontractor personnel together 

with the stakeholders by planned and continuous trainings, 
• To use recycling technologies, 
• To manage the waste management in an effective way, raise awareness of all personnel and 

contribute to waste sorting and recycling technology, 
• To ensure continuous development in all business processes regarding environmental health 

and safety, 
• To adopt Environmental Management System and fulfil its requirements in order to raise 

environmental consciousness systematically and regularly in all areas of activity based on TS 
EN ISO 14001 standards by meeting all obligations of the existing law. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

TURKISH: 
 
Misyonumuz 
 
Tekne ve yat/mega yat; tasarım, mühendislik, inşa, üretim, donatım, yenileme, bakım-onarım ve teknik 
destek konularında müşteri ihtiyaç ve beklentilerini; zamanında, istenilen kalitede ve optimal bütçe 
içerisinde müşterilerimize sunmaktır. 
 
Vizyonumuz 
 
Tekne ve yat/mega yat üretiminde; Dünya’da tercih edilen bir marka ve tersane olmaktır. 
 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız  

Tekne, yat/mega yatların tasarımı, mühendislik hizmetleri, inşası, üretimi, donatımı, yenilemesi, bakım-
onarımı ve teknik destek hizmetlerinin sunumu kapsamında, 

Teknolojik ve güçlü altyapımız, tecrübeli çalışanlarımız, entelektüel sermayemiz, değişikliklere karşı 
hızlı entegre olma yeteneğimiz ve yeniliklere açık yönetim anlayışımız ile; 

• Yasal ve diğer şartlara uyarak ürün / hizmet sunumu, çevre, İş sağlığı ve güvenliği 
uygunluklarının sürekliliğini sağlamak, müşteri memnuniyetini sürdürmek, 

• İlgili taraflarla iş birliği yaparak personelimizin, taşeron/alt yüklenicilerin ve ilgili paydaş 
kuruluşların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığını ve duyarlılığını 
arttırmak, 

• İSG Çalışmalarına çalışan ve/veya çalışan temsilcilerinin katılımlarını sağlayarak görüş ve 
önerilerini almak,  

• Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve İSG risklerini en aza indirerek personelin, taşeron/alt 
yüklenicilerin iş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı 
çalışma koşulları oluşturmak, 

• Çevre kirliliğini oluşturan etkenleri kontrol altında tutarak çevre kirliliğini önlemek, 
• Kaynakları verimli kullanarak, doğal kaynak israfını engellemek, 
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda tüm çalışanları ve taşeron çalışanlarını sürekli eğitimlerle 

bilinçlendirmek, 
• Uyguladığımız entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek ürün hizmet sunumu, çevre ve iş 

sağlığı güvenliği performanslarını sürekli geliştirmek, 
• Topluma ve insana saygılı örnek bir kuruluş olarak yerli sanayi ve ülke ekonomisine olumlu 

katkıda bulunmak, 

 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır. 



 

 
 

 

 
 
Çevre Politikamız 

• Çevre kirliliğini oluşturan etkenleri kontrol altında tutarak en aza indirmek, 
• Kaynakları etkin, verimli ve planlı kullanarak, israfını engellemek, 
• Paydaş kuruluşlar ile birlikte tersane ve alt taşeron personeli çevre sağlığı ve güvenliği 

konusunda sürekli planlı şekilde eğitime tabi tutarak, bilinçlendirmek, 
• Geri dönüşüm ve atık yönetimi teknolojilerini uygulamak, 
• Atık yönetimini etkin yöneterek, tüm personeli bilinçlendirmek, atık ayrımı ve geri dönüşüm 

teknolojisine katkıda bulunmak, 
• İş süreçlerinde çevre sağlığı ve güvenliği açısından sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak, 
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, TS EN ISO 14001 standardı esasları 

ile bütün faaliyet sahalarında çevre sağlığı ve güvenliği bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde 
sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir. 

 
 


