Kalite Politikalarımız
• Müşterilerimizin memnuniyetini belirlemek ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, onların
daha üst düzeyde tatmin olmalarını sağlamak üzere yeni uygulamalar yapmak,
• Elemanlarımızın kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek,
• Üretimde oluşan ﬁrelerimizin oranlarını azaltmak ve üretim verimliliğimizi artırmak,
• Firmamızı potansiyel müşterilerimize tanıtmak,
İçin tedarikçilerimizle birlikte uyum içinde çalışarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni
benimsemek, uygulamak ve bu uygulamaları sürekli olarak geliştirmektir.
TAKIMSAŞ Kesici Takım ve Mak. San. Tic. A.Ş.’de çalışan tüm personel, dokümante
edilmiş prosedür ve talimatlara uymakla yükümlüdür.
Uygulamalar esnasında problem teşkil eden efektif olmayan veya geliştirilmesine
ihtiyaç duyulan Kalite Yönetim Sistem dokümanlarında değişiklik talebinde
ulunmak her TAKIMSAŞ çalışanın hakkı ve görevidir.

Çevre Politikamız:

Doğal Kaynakların Korunması
Olanaklarımızın elverdiği ölçüde çevreyi en az kirleten teknolojileri kullanarak, doğal
kaynaklarımızı korumak, hammadde kullanımını uygun değerlerde tutmak ve oluşan atıkların
uygun bir şekilde geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Yasalara Uyum
TAKIMSAŞ A.Ş. Türk çevre mevzuatına ve TSE ISO 14001 standardına uymayı taahhüt etmekte ve
sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde TAKIMSAŞ bünyesinde geçerli standartları sağlamayı
hedeﬂemekteyiz. Geliştirme, planlama ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin çevre
dostu olmasına dikkat etmekteyiz.
Çevresel Yükün Azaltılması
Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak
öncelikli amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.
Çalışanların Katılımı
Üst yönetim başta olmak üzere tüm TAKIMSAŞ A.Ş. çalışanları olarak çevre korumanın hepimizin
sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dahilinde etkin
olarak katılmak gerektiği inancındayız.
Bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitimlerle kendimizi çevre koruma konusunda sürekli geliştirmekteyiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:
Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamını, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm
çalışanlarımıza kazandırmak ve geliştirmek, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, riskleri
kaynağında çözmek ve sürekli iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm yasal ve diğer
gerekliliklere uymaktır.
TAKIMSAŞ, tüm kalite politikalarını duyuru panolarında ve web sayfasına yayınlayarak ulaşıla
bilir hale getirmiştir.
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