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Şirketimiz; “RÖMORK VE YARI RÖMORK ÜRETİMİ VE SATIŞI, LPG, LNG, CO2, AMONYAK, KLOR  
DEPOLAMA VE TAŞIMA TANKLARI, HAVA TANKLARI, KRİYOJENİK EVAPARATÖRLER VE TANKLAR, ISO 
KONTEYNERLER, BENZİN VE DİZEL YAKIT, KİMYEVİ MADDE TAŞIMA TANKERLERİ, ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON TASARIMI, İMALATI, MONTAJI VE DAĞITIMI, BASINÇLI KAPLARIN ÜRETİMİ VE 
MONTAJI” gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu işlerin gerçekleştirilmesinde politikamız; 

 Çalışanlarımız gücümüzdür. Çalışanlarımızın sürekliliği gücümüzü arttırır, şirket içi iletişimin 
sağlıklı ve anlaşılır olmasını sağlar. Çalışanlarımızın teknolojik gelişmeleri takip etmesi için eğitim 
ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştiririz. 

 Kalite, Çevre, İSG yönetim sisteminin şartlarına tam uyumlu bir şekilde sürekli iyileştirme 
kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamak, 

 Ürünlerimizin kalitesini sürekli geliştirerek müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde 
karşılamak, 

 Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinci ile atık üretimimizi en düşük 
seviyede tutmak,  

 Atıkların tekrar kullanılabilirliğini sağlamak,  
 Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli bilgi, 

uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar, 
 Risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlar ve uygular, 
 Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek 

yöntemleri geliştirir. 
 Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu 

temel gereklilik olarak kabul eder. 
 Kalite, Çevre, İSG Yönetim standartlarının şartlarını yerine getirecek şekilde sistemimizi periyodik olarak 

kontrol ederek ve sürekli iyileştirme yaparak şirketimizin gelişimini sağlamak.  

 Kalite, Çevre, İSG politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak, 
 İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, 

sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak 
 Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede 

tutulması için acil eylem planları hazırlamak. Çalışanlarımızın mesleki bilgi sahibi olmalarına 
rağmen mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenilemek. 

 Kalite, Çevre, İSG politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak, 
 İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, 

sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak 
 Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede 

tutulması için acil eylem planları hazırlamak. Çalışanlarımızın mesleki bilgi sahibi olmalarına 
rağmen mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenilemek. 

 İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin 
sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili 
diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu 
Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı, 

 İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki 
çalışanların, ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve 
ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı 

 İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve 
hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve 
ortadan kaldırmayı, 
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 Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine 
erişmelerini sağlamayı, 

 İşyerinde hizmet veren ve ziyaretçilerin Firmamızın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
kurallara uymalarını sağlamayı, 

 Kalite, Çevre, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler 
nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi, 

 Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan Kalite, Çevre, İSG Yönetim Sistemlerimizin 
sürekliliğini sağlamayı Kalite, Çevre, İSG politikamız olarak taahhüt ederiz. 

 
 

Genel Müdür 
 


