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YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARIMIZ

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Teknolojimizi, insan kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirerek müşteri odaklı çalışmayı ilke
haline getirmektir. Ürün/Hizmette en üst kalite seviyesinde süreklilik ve gelişimini sağlamaktır. Tüm
çalışanlarımızın yetkinliklerinden, gücünden ve görüşlerinden faydalanarak verimliliği artırmaktır.
Firma içi ve dışı eğitim faaliyetlerini geliştirerek bilgi transferinin ve paylaşımının sağladığı sevgi ve
saygı ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamaktır. Milli duygular ile topluma yararlı ve yerli kaynaklar
ile sektörün taleplerine cevap vermektir. Toplam kalite yönetimini gerçekleştirmek amacıyla faaliyet ve
süreçlerimize tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır.

FSC GÖZETİM ZİNCİRİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
Doğrudan veya dolaylı yolla FSC® tarafından kabul edilemez olarak görülen faaliyetlere bulaşmadan
faaliyet sürdürmektir. Yasal olan ağaç, orman ürünlerini ve buna bağlı lisanlı geri dönüşüm
hammaddesi kullanılarak üretim faaliyetlerinde bulunmaktır. Koruma değeri olan ağaç ürünlerini girdi
olarak kullanmadan sürdürülebilir bir yaklaşım ile yeniden geri kazanım ürünleri kullanmaktır.
Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaları kullanmamaktır. Çalışanların ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan haklara uygun olarak istihdam edilmesini
sağlamaktır.

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Yasal yükümlülük, çevre ahlakı ve mevzuatlar çerçevesinde; belirlediğimiz hedefler doğrultusunda
çevreye zarar vermeden sürdürmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıklarımızın geri kazanım,
yeniden değerlendirilmesi bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yaparak doğal kaynakların
tüketimini azaltmak.

TS 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Evrensel haklar, Vicdani sorumluluk, Yasal yükümlülük ve mevzuatlar çerçevesinde çalışanların ve
çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken
grupların (Kadınlar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları) sağlık ve güvenliğini faaliyet gösterdiği her
alanda korumak için uygun ortam ve kaynakların kullanılmasını sağlayaraktır. Tüm faaliyetlerimizde
ve yeni planlanan süreçlerde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve
hareketlerin, olası kaza ve risklerin değerlendirmelerinin yapılmasını, önceden tespit edilerek en aza
indirilmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.
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