KALİTE POLİTİKASI
Kimya Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmamızın Kalite Politikası ;
Yenilikçi ve fark yaratan yaklaşım düşüncesiyle hareket edip, sürekli gelişim bilincini uygulamak ve
tüm bunların sürekliliğini, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile beraber gerçekleştirebilen ve Kalite
Yönetim Sistemi’nin ISO 9001:2015 standartları ve gerekliliklerine uygun olarak gelişeceğini ve sürekli
iyileştireceğini beyan eden, müşteriler ve bütün ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir
kuruluş olmaktır.
Sahip olduğumuz üretim tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve
nitelikli iş gücümüzle , faaliyet gösterdiğimiz her alan da dünyanın önde gelen kuruluşları arasında
yer alan konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki
vazgeçilmez amaçlardan oluşmaktadır :
•
Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler üretmek, satış
öncesi ve sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
•
Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemlerimizin
gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,
•
Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata
uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
•

Risk odaklı bakış açısı oluşturmak , riskleri ve fırsatları yönetmek ,

•
Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön
planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle
desteklemek, motivasyonlarının ve katılımlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,
•

Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

•
Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak,
daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın
ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak,
•
Müşterilerimiz için değer yaratan , pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı , geleceğe ışık tutan
stratejik bakış açısı ve teknolojiye yön veren AR-GE ve İnovasyon Gücü ile kalite liderliğini
sürdürmek,
•

Ürünlerimizin bir defada doğru olarak üretilmesini ve verimliliğin arttırılmasını hedeflemek,

•
Tedarikçilerimizin kalite seviyelerinin ve performanslarının arttırılması ve sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetimi geliştirmek,
•
Üretmiş olduğumuz ürünlerde ve proseslerimizde “Güvenli Ürün” üretiminin sağlanması için
firma içerisinde İyi Üretim Teknikleri bilincinin arttırılmasını sağlamaktır.
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