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1. KALİTE POLİTİKASI 
Kromeka Grubu için kalite, günün birinde varılacak bir hedef 

değil, yolculuğun kendisidir. Bu yolculuğun amacı; çalışanlarımız, 

müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve toplumumuz için 

sürekli olarak daha iyiyi aramaktır.  

 

Kalite politikamız aşağıdaki esaslara dayanır: 

• Çalışanlarımız en önemli varlığımızdır.  

• Müşterilerimizin memnuniyeti ve sadakati bizim için 

vazgeçilmezdir. 

• Tedarikçilerimiz kalite sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

• Kaliteli ürünler kaliteli ortamda üretilir. Her çalışanımız, başta 

yöneticilerimiz olmak üzere, işyeri ortamını “emniyetli, temiz ve 

düzenli" tutmaktan sorumludur. 

 

Kromeka ailesinin tüm fertlerinin, yukarıdaki esaslara uyarak, 

kalite politikasını gerçekleştirme yönündeki çabalarını sürdüreceğinin 

inancı içinde olduğumuzu bildirir, toplam kalite anlayışımızın 

geliştirilerek yaşamımıza, ilişkilerimize ve işimize ışık tutmasını dileriz. 
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2. ÇEVRE POLİTİKASI 
Çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir 

parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve 

faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi 

hedefliyoruz.  

 

Bu nedenle; 

• Yasal şartlar ve çevre yönetim sistemi standardı gerekliliklerini 

sağlayarak, çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına 

almak, azaltmak ve önlemek, 

• İklim değişikliği ile mücadele ve çevre koruması amacıyla 

çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin, 

müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına 

katkıda bulunmak, 

• Tüm faaliyetlerde sürdürülebilir kaynak kullanımına öncelik 

vermek, 

• Tüm faaliyetlerde kullanılan ham madde miktarlarını ve oluşan 

atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme 

alternatiflerini değerlendirmek, 

• Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde 

bulundurmak, 

• Hayvan haklarının bilincinde olup hayvan refahını yükseltmeye 

yönelik ürün ve hizmetler sunmak, 

hedefimizdir. 

 

Kromeka ailesindeki tüm çalışanlarımızın daha yaşanılır bir çevre 

yaratmak yönünde çaba sarf etmelerini arzu ediyoruz. 
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3. İSG POLİTİKASI 
Kromeka Grubu olarak rekabet üstünlüğünü sağlamak ve 

stratejik hedeflere ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda tüm 

çalışanlarımızı en önemli değerimiz olarak görürüz. Çalışanlarının ve 

fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için 

sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri 

almayı prensip edinmişizdir. 

 

Fabrika sahaları ve yurtiçi ve yurtdışındaki şantiyelerde sağlıklı 

ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için; 

  

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izler, mevcut yasal 

mevzuat hükümlerine uyar ve sözleşmelerden doğan 

yükümlülüklerini yerine getiririz. 

• Faaliyetleriyle bağlantılı yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının 

önlenmesi için, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini 

belirlemeyi, analiz etmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız. 

• Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı 

bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının 

farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini 

yaparız. 

• Faaliyetlerimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

gereklerine uygun olarak sürdürürüz. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli 

iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturur, 

sonuçları izler, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici 

faaliyetleri devreye sokarız. 


