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Kalite Politikamız
Firma olarak hedefimiz üretim kalitemizi, firma bilinirliğimizi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda
tutarak sektörümüzde örnek bir kuruluş olmaktır. Bu hedef doğrultusunda Entegre Yönetim sistemimizin
gereklerini yerine getirerek ve sürekli iyileştirerek;
• Üretim standardımızı, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO TS 16949 standartları çerçevesinde çok
yönlü olarak sürekli geliştirmek,
• Üretim süreçlerimizi etkin bir şekilde kontrol etmek,
• Ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize rekabetçi fiyatlarla, zamanında ve hatasız bir şekilde teslim
etmektir.

Çevre ve ISG Politikamız
Firma olarak hedefimiz, tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek, sektörümüzde kalite konusunda olduğu
kadar çevreye duyarlılık ve iş güvenliği açısından da örnek bir kuruluş olmaktır. Bu amaç doğrultusunda
politikamız;
•Kaynakları; gerektiği kadar tüketerek, tekrar kullanım ve geri dönüşüm yöntemleriyle en etkin şekilde
değerlendirerek ve süreçlerle ilgili çevresel etkileri dikkate alıp kirliliği kaynağında yok ederek çevreye karşı
sorumluluğumuzu yerine getirmek
•Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmada gerekli her türlü düzenlemeyi yaparak, kazaya sebep
verebilecek veya meslek hastalığına davetiye çıkarabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırıldığı bir ortam
sağlayarak ve bu ortamda meydana gelebilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyici tüm tedbirleri
alarak ve iş güvenliği risklerini azaltarak sıfır iş kazası hedeflerimize ulaşma yolunda , tüm çalışanlarımızı
çalışan temsilcilerimiz liderliğinde İş Güvenliği ekosistemine katılımlarını sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız
Firma olarak hedefimiz, tüm faaliyetlerimizi ISO 27001 standardının şartlarını yerine getirecek şekilde
uygularken, hukuka, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yasal yükümlülüklere ve her türlü güvenlik
gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlayarak, tüm
çalışanlarımıza ve ilgili taraflara bu hedefleri bildirmek ve uygulanması ve sürdürülebilirliği konusunda
uygun zemini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda Bilgi Güvenliği Sistemimizin gereklerini yerine
getirirken ve sürekli iyileştirirken;
•
•
•

Bilgi sistemlerinde kullanılan teknolojiyi takip etmek ve sürekli yenilemek
Riskleri tespit etmek, gereken tedbirleri alarak bertaraf veya minimize etmek
Bilgi güvenliği farkındalığını tüm paydaşlarımız arasında arttırmak ve sürekli iyileştirmenin tüm
taraflarca desteklenmesini sağlamaktır.

Büyük resme baktığımızda hedefimiz Entegre Yönetim Sistemimizi yukarıda belirttiğimiz politikalar
doğrultusunda başarıyla uygulamaktır.
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