Kalite�Politikası
Kurumsal olarak benimsemiş olduğumuz Kalite Politikası, değer anlayışlarımız ve
ilkelerimiz ile birlikte bir bütünlük sergiler. Politikamızın gereği olarak yasal ve
düzenleyici şartlara uygunluk ile birlikte kalite yönetim sistemimizin gerekliliklerine
uymayı, sürdürülebilir iyileştirmeyi ve aşağıda yer alan hedeflere ulaşmayı taahhüt
ederiz:

Müşteri odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda, iç ve dış müşterilerimizle etkin iletişim kurarak onların gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılamak,
Mevcut kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile kalite hedeflerimize ulaşmak,
Tüm süreçlerde risk ve fırsatlar değerlendirerek riskleri azaltmak ve
ortadan kaldırmak,
Mevcut teknolojik gelişmelerin takibi, üretime adapte edilmesi ve çalışanların düzenli eğitimi ile Toplam Kalite Bilincini üretimin her safhasına
yaymak,
Personelimizde takım ruhunu en üst düzeyde tutarak, onların değerli fikirlerini dinleyerek herkese “Çelikel’de çalışıyorum, mutluyum” duygusunu
yaşatmak,
Temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çevreye saygılı, çevre dostu üretim
tekniklerini kullanarak ürünler üretmek,
Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
bilincine ve sorumluluğuna sahip olan Çelikel’e, yine aynı hassasiyetle
ürün ve hizmet verecek tedarikçilerle çalışmak.

Bilgi�Güvenliği�Politikası
Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal
veriler, kişi bilgileri...) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliği ile ilgili
yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve gerek kişisel gerek özel verilere erişimin
sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı
ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal
yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

taahhüt eder, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, alüminyum parçaların yüksek basınçlı dökümü ve talaşlı imalat sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm
gücümüzle çalışırız.

Çevre,�İş�Sağlığı�ve�Güvenliği�Politikası
Kuruluş olarak benimsemiş olduğumuz ÇİSG Politikası, insana ve içinde
yaşadığımız çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Kuruluşumuzun bu konuya
verdiği verdiği önem "Çevreni, sağlığını ve güvenliğini koru, işini koru" sloganı ile
vurgulanmaktadır.

Sıfır atık yöntemini benimseyerek atıkların mümkün olduğunca minimize
edilmesini ve geri kazanımların maksimize edilmesini sağlamayı,
Çevresel etkileri dikkate alarak teknolojik olanaklarla birlikte projeleri
değerlendirmeyi ve bu şekilde doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı
sağlamayı,
Çevreye duyarlı kurulan tesisimizin sahip olduğu LEED sertifikasının kapsamış olduğu çalışmaları sürdürebilmeyi,
İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve
hareketleri, olası kaza risklerini sürekli olarak düşürebilmeyi,
Tüm çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını en üst seviyede tutmayı ve
onlara güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamayı,
Tüm çalışanlarla ve çalışan temsilcileri ile iş birliğinde olmayı, alınan kararlarda fikirlerine danışmayı ve öncelik vermeyi,
Performans kayıtlarına göre ÇİSG hedeflerini gözden geçirmeyi, hedefleri
sürekli iyileştirmeyi ve yeni hedefler geliştirmeyi,
Çalışanlarımızda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yükselmesini
teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi ve insanı koruma
ve kollama ilkesini ön planda tutmayı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici çalışanlarının ve ziyaretçilerin de
sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ve çevremizi korumaya yönelik
yürürlükteki yasal mevzuatlara bağlı kalarak ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun entegre yönetim sistemi oluşturmayı, üretim ve üretim dışı tüm
faaliyetlerde çevreye ve insana saygı ilkesi çerçevesinde yürütmeyi,
Kuruluşumuzu, Çevre ve İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan
kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir kuruluş haline
getirmeyi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan ÇİSG Yönetim Sistemimizi tüm paydaşlarımızla iletişim ve iş birliği içinde geliştirip korumayı, sürekliliğini sağlamayı,
taahhüt ederiz.

Enerji�Politikası
Çelikel Alüminyum Döküm olarak, enerjinin geleceğimiz olduğu bilinci ile aşağıda
yer alan hedeflere ulaşmayı taahüt ederiz:

Yasal şartlar ve diğer şartlara bağlı kalarak, ileri teknolojik üretim yöntemleri uygulayarak,
Üretim alanında enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufunu ön plana
çıkararak,
Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların bilincinin
artırılması sağlayarak,
Enerjinin dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması,
sürdürülebilir kılınmasını sağlayarak ve daima düzenli olarak gözden
geçirerek,
Enerji verimliliği hedefleri ve amaçlarına ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve
kaynakların varlığını taahhüt ederek,
Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını
güvence altına alarak,
Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımların desteklenmesini
sağlayarak ve tasarımlarında enerji verimliliği daima önde tutarak,
Enerji yönetimini sadece şirketimizin değil tüm çalışanlarımızın hayatlarının
bir parçası haline getirmektir.

