YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ POLĐTĐKASI

GESBEY Ailesi Olarak;

Gestamp Renewable Industries Yönetimi, çevrenin korunması
ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması
konusunda topluma karşı sorumlu olduğunun bilincindedir; ve
müşterilerinin en yüksek derecede memnuniyetlerini sağlamak
adına aşağıdakileri hedefleyerek ortakları ile yaptığı anlaşma
yoluyla, Entegre Yönetim Sistemi’nin uygulanması için
kaynakları tahsis etmek ve hedefleri, amaçları ve programları
gözden geçirmek amacıyla gerekenleri üstlenir:

MÜŞTERĐLERĐMĐZĐN
ĐHTĐYAÇLARINI
VE
KARŞILAMAK

GEREKLĐLĐKLERĐNĐ,
BEKLENTĐLERĐNĐ

Misyonumuz

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek
adına, doğal kaynaklarımızın bilinçli tüketimi ve çevre
tahribatının önlenebilmesini amaç edinerek; Yenilenebilir

Çevresel boyutlarımız ve iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri
ile ilgili diğer gerekliliklerin yanında, YASALARA
UYUM

Enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyor,

Sağlık ve Güvenliği herkes için stratejik bir amaç ve şirket
kültürünün içsel bir parçası haline getirmek amacıyla
yürüttükleri veya inceledikleri faaliyetlerde veya aldıkları
kararlarda tüm komuta zincirinin ve tüm çalışanların
faaliyetleri ve günlük işlerinde SAĞLIK VE
GÜVENLĐK YÖNETĐMĐ ENTEGRASYONU

faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

bu misyonla tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve
tedarikçilerimiz ile birlikte çevreci bir ürün üretebilmek üzere

Genel anlamda kazaları ve hastalıkları önlemek için
TEHLĐKELERĐ
BELĐRLEME
VE
RĐSK
KONTROLÜ.
Faaliyetlerimiz, yönetimin çevre kontrolü ve kaynakların
tüketimi neticesinde ortaya çıkan KĐRLĐLĐĞĐN
ÖNLENMESĐ TAAHHÜDÜ
HEDEFLER VE ENTEGRE YÖNETĐM SĐSTEMĐ
PROGRAMININ KURULMASI VE GÖZDEN
GEÇĐRĐLMESĐ
için
referans
çerçevesinin
oluşturulması.

Vizyonumuz

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla sektörünün en
yüksek pazar payına sahip lider firmalarından olmaktır.
Çalışanları, paydaşları ve tedarikçileriyle birlikte büyümeyi,
kârlılığını ve verimliğini arttırmayı ana hedefi olarak

IMS’i uygulamak ve devamını sağlamak ve etkinliğini
sürekli geliştirmek için çalışanların sürekli eğitimlerinin
sağlanması
yoluyla
YETERLĐLĐKLERĐNĐN,
FARKINDALIKLARININ sağlanması.

belirlemiştir.Bu ilkeler doğrultusunda, bugün ve gelecekte
yasalara, etik kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem
veren, insan kaynağını, güvenliğini ve sağlığını ön planda
tutarak dikkatle değerlendiren, kendisini her zaman geliştirerek

Tüm
grup
için
ETĐK
VE
DAVRANIŞ
KURALLARI’ndaki iletişim ve eğitim yoluyla sorumlu
faaliyet, ahlaki bağlılığın, şeffaflığın ve adilliğin
çerçevesinin oluşturulması.

diğer grup şirketlerine örnek bir kuruluş olmaktır.

KPI’ların tanımlanması ve takibi yoluyla SÜREKLĐ
GELĐŞĐM’in sürekli uygulanması için gerekli olabilecek
araçların planlanması ve geliştirilmesi..
Bu Politika’nın içeriği, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve EN
1090 standartlarını karşılayan; tüm tarafların ulaşabileceği şekilde tüm
organizasyon seviyesine dağıtımı yapılacak olan Entegre Yönetim
Sistemi’nin uygulanmasını destekler. Her koşulda, anlaşmalı
taraflarımızdan ve ziyaretçilerimizden yukarıda bahsedilen kriterlere
kalıcı şekilde uymalarını bekleriz.
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