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ENTEGRE POLİTİKAMIZ 

 

• Sektörümüz ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirmesini ve geliştirmesini 

sağlamak, dünya çapında pazar taleplerine cevap vermek ve ayırt edilebilir hizmet kalitemizle müşterilerimizin 

güvenilir bir iş ortağı olmak. 

• Üretim ve satış sonrası hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en üst seviveye taşımak. 

• İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan güvenilir bir kuruluş olmak. 

• Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak. 

• İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak. 

• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin 

tüketimine yönelmek. 

• Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza 

indirmek. 

• Kalite ve çevre amaç ve hedefleri belirlemek, bunlara ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde 

bulunduğumuz toplum ve çevreye örnek bir kuruluş olmak, 

• Hedeflerimize ulaşabilmek için tüm çalışanlarımıza kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ilgili gerekli tüm eğitimleri 

vermek, uygun çalıma ortamını sağlamak 

• Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında önlemek, atıkları en aza indirmek ve bunların çevreye olabilecek etkileri 

konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.  

• Acil Durum Riskleri’ni azaltmak. 

• Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak. 

• ”ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi“nin tüm gereklerini yerine getirmek 

• İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize 

benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak. 

• Çalışanlarımızın niteliklerini geliştirmelerini ve sürekli kılmalarını eğitim ve uygulamalar ile sağlamak, çevre ve iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuatlara ve üye olunan kuruluşların şartlarına uymak, , kirliliği önlemek, 

doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve 

ortadan kaldırmak, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak. 

• Kalite ve Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz. 
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