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ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM 

SİSTEMİ, POLİTİKAMIZ 

- Faaliyet gösterdiğimiz döküm sektörü konusunda titizlik gerektiren ve ülke ekonomisine büyük 

katkılar sağlayan bir sektördür. Döküm ürünlerimizi düşük maliyetlerde üretmekle ülke 

ekonomisine katkı yaptığımıza inanmaktayız. Bu sektöre hizmet verme yolundaki politikamıza 

temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

- Yasal ve Ulusal ve/veya uluslararası standart şartlarına uyarak, müşteri ihtiyaçlarını en üst 

düzeyde karşılamak, 

 

- Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminin Şartlarına Uymak ve Etkinliğini 

Sürekli İyileştirilmek, 

 

- Doğal kaynakların verimli kullanılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve atıkların 

kaynağında azaltılması konularında belirlediğimiz amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve 

geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamak, 

 

- İş sağlığı ve Güvenliği sistemini etkileyen tüm faaliyetlerle ilgili kararlar alınması ve bu 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, çalışanların doğrudan katılımını sağlamayı 

 

- Müşteri memnuniyetinin, iç müşteri memnuniyetinden geçtiği bilinciyle çalışanlarımıza, 

tedarikçilerimize ve müşterilerimize iş ortağımız gözüyle bakmak, 

 

- Sfero ve Pik döküm üretiminde Türkiye markası olmak, 

 

- Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların 

ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, 

 

- Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk 

değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek.  

 

- 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, 

 

- Tüm Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalarımızda 3. şahısların 

incelemesine açık olmak, 

 

-  
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ENVIRONMENTAL AND WORKPLACE SAFETY 

MANAGEMENT SYSTEM POLICY 

- Casting sector is an important and beneficial sector for our economy. We believe our production 

is valuable for our country and economy. Our main policies in producing cast iron are listed 

below. 

 

- Satisfying customer needs with the best effort while complying with local and global legal 

regulations. 

 

- Complying with our Quality, Workplace Safety and Environmental Management systems, 

improving continuously. 

 

- Efficient use of natural resources, preventing workplace injuries and work related illness, 

decreasing and preventing waste and supporting these important objectives. 

 

- Taking measures on all possible activities effecting workplace safety and making sure these 

measures are functional. 

 

- Accepting our employees, suppliers and customers as partners while understanding these are all 

interconnected for customer satisfaction. 

 

- Becoming a brand in Nodular and Grey iron production. 

 

- Giving our employees all required information and training on workplace safety in order to 

protect themselves, other employees and visitors while making sure workplace safety is 

understood as the priority. 

 

- Covering all activities, possible workplace safety hazards to be inspected and prevented 

systematically.  

 

- Covering all activities, managing recyclable waste, lowering use of limited natural resources, 

preventing environmental contamination thus preventing natural resources, life and environment 

from damage. 

 

- To be open on our Environmental Management System and Work Safety Management System to 

all third-party inspections. 
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