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KALİTE/ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

 Ürün kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile sektörde rekabet edebilir olmak, 

 Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek, 

 Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve üretim 

verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak, 

 Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, dünyanın gelişimine 

paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını 

sağlamak, 

 Üretim yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile 

sürekli yenilemek ve geliştirmek,  

 Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim 

Sistemini sürekli iyileştirilmek,  

 Müşterilerimizin taleplerini istenilen kalitede ve sürede karşılamak, tüm alanlarda 

kaliteli üretim gerçekleştirmek,  

 Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize, faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek 

tehlikelere karşı gereken eğitimi vermek,  

 Faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durumlara karşı risk değerlendirmelerini 

yapmak ve önleyici olacak hiçbir aktiviteden kaçınmamak,  

 Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, 

sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı 

oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek,  

 Çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak, Faaliyetlerimiz kapsamında ilgili 

mevzuat ve şartlara uymak,  

 Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirmek,  

 Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve 

toplumsal hoşnutluğu, tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek, 

müşterilerimize karşı özverili olmak suretiyle müşteri memnuniyetini ön planda 

tutmak ve firmamıza duyulan güveni muhafaza etmektir. 

 Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının 

azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamak 

 Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmayı ve 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde 

bulunmak. 
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 Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmayı ve 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde 

bulunmak. 

 Operasyonel süreçlerden kaynaklanan ürün başına tüketilen su miktarının yanı 

sıra kişi başına tüketilen su miktarını azaltıp su kaynakları üzerindeki etliyi en 

aza indirmek. 

 Yağmur suyu toplama, atık su ve gri su geri kazanımı gibi altarnatif su kaynağı 

uygulamalarını teşvik etmek. 

 Çekilen, kullanılan, depolanan ve/veya deşarj edilen su ile ilgili yönetmeliklere 

uyumlu çalışmak. 

 Tüm çalışanlarımız için temiz ve güvenli suya erişim sağlamak. 

 Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri 

dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı, 

 Kimyasalların, seçimi, depolanması, ve oluşan kimyasal atıkların bertarafını  

yasal yönetmeliklere uygun yönetmek. 

 Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri 

dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmak. 
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QUALITY / ENVIRONMENT POLICY 

 To be competitive in the sector with our product quality, reliability and experience 

 To adopt a customer-oriented quality approach to the whole organization 

 To improve the quality system and production efficiency by providing necessary 

technological investments and trainings 

 To ensure that the quality of our company is not a level reached and protected, but 

a target that changes and renews according to the conditions shaped in parallel 

with the development of the world 

 Continuously renew and improve our production methods in order to provide ease 

of application to our customers 

 To ensure the implementation of the Quality Policy we have created and 

continuously improve the Quality Management System 

 To meet the demands of our customers in the desired quality and time, to perform 

quality production in all areas 

 To give all our employees and visitors the necessary training against the dangers 

that may arise within the scope of our activities 

 To carry out risk assessments against dangerous situations to be within the scope of 

our activities and to avoid any preventive activity 

 Within the scope of all our activities, to evaluate our recyclable wastes, to reduce 

the limited use of natural resources, to prevent pollution from harmful wastes to the 

environment, not to adversely affect living 

 To take the necessary precautions in order not to pollute the environment 

 To fulfill the requirements of Quality, OHS and Environmental Management Systems 

standards 

 In all our activities, not to compromise the respect of the environment and human 

rights and social satisfaction, to see as a value above all earnings, to be in the 

forefront of our customers by keeping customer satisfaction in the forefront and to 

maintain the trust in our company 

 

 

 Required human, technology, infrastructure, finance, etc. for Environmental 

Protection, Energy Efficiency and Reducing the use of Natural Resources. provide 

resources  
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 To carry out energy efficiency projects and to carry out designs and activities that 

will increase the use of renewable energy resources in order to reduce greenhouse 

gas emissions arising from all our activities and products.  
 

 To carry out energy efficiency projects and to carry out designs and activities that 

will increase the use of renewable energy resources in order to reduce greenhouse 

gas emissions arising from all our activities and products.  
 

 To reduce the amount of water consumed per person as well as the amount of 

water consumed per product resulting from operational processes, and to 

minimize the meat on water resources. 
 

   Promote alternative water resource practices such as rainwater harvesting, 

wastewater and gray water recovery. 
 

   To work in compliance with the regulations regarding the water drawn, used, 

stored and/or discharged.  
 

  To provide access to clean and safe water for all our employees.  
 

 Minimizing waste at the source and recycling our wastes, reducing environmental 

impacts during disposal,  
 

  To manage the selection, storage and disposal of chemicals in accordance with 

legal regulations. 
 

   To minimize the waste at the source and to ensure the recycling of our wastes, to 

reduce the environmental impacts during their disposal. 


