
Kalite ve Çevre Politikası 
Piyasaya yönelik odaklanma, en yüksek kalite, aktif nitelikte çevre koruma, kaynakları koruyucu enerji politikası, iş güvenliği ile etik 

prensiplerin korunmaları, ElringKlinger kuruluşunun tüm faaliyetlerinin ek desteklerini sağlamaktadır. Bizler müşteri ve müşteri 

memnuniyeti ile ilgili olarak azami derecede odaklanmaktayız. Tüm bunlar ise, piyasalarda sürdürülebilir nitelikte olan bir başarının 

koşullarıdır. Kuruluşumuzun yönetim kurulu tarafından, gerekli olan kaynaklar ile bilgiler sunulmaktadır ve risk yönetiminde risk 

bazında düşünceler desteklenmekte olup, istenilen sonuçların elde edilebilmeleri sağlanmaktadır. Bunun dışında ise, yönetim kurulunun 

yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve var olmasının sağlanması ile ilgili sorumluluğu sözkonusudur. Organizasyon yapısında önemli 

olan dahili ve harici konuların da dikkate alınmaları sözkonusudur. Bu sebeplerden dolayı aşağıda yer alan prensipler, ElringKlinger 

kuruluşunun kuruluş politikasının merkezi yapı taşlarıdır:

 ▪  Kuruluşun tümü mümkün olan an yüksek kalitede ürünlerin 

ve hizmetlerin sağlanmaları üzerine odaklanmış durumdadır. 

Bizler günlük çalışmalarımızda, müşteri taleplerinin yerine 

getirilmelerini prensip olarak saptamaktayız. Bunun hedefi ise, 

müşterilerin memnun ve hayran kalmalarıdır.

 ▪  Kuruluşumuzun başarılı bir biçimde sürdürülebilmesi nitelikli 

çalışanlarımız tarafından sağlanmakta olup, kendileri bilinçli 

bir biçimde kuruluş politikamıza endekslenmektedir. Tüm 

çalışanlarımız ilgili kalite ve çevre taleplerine yönelik şahsen 

taahhüt altındadır ve bununla ilgili kararların sorumluluğunu 

taşımaktadır. Bilginin oluşturulmasına ve muhafaza edilmesine 

son derece büyük önem katılmaktadır.

 ▪  Bununla ilgili yönerge hükümleri ise, ElringKlinger  kuruluşunun 

tedarikçileri içen bağlayıcı niteliktedir.

 ▪  Tüm kuruluş prosesleri dahilinde mümkün olduğu kadar yüksek 

derecede bir hata önleme durumu amaçlanmaktadır. Burada 

konulan hedef ise, sıfır hata kalitesi ve yönetim görevidir.

 ▪  Elde bulunan en iyi teknolojilerin ekonomik durumlarının dikkate 

alınmaları şartı ile iş görür, güvenli ve çevre dostu prosesler 

teminat altına alınmaktadır.

 ▪  Çevre koruma unsuru ise, kaynakların ekonomik olarak 

kullanılmaları emisyon ve atık bakımından uygun oranlara sahip 

üretim teknolojileri ile desteklenmektedir.

 ▪  Yüksek beklentili çevre standartlarına uyum durumu da 

azami kalite niteliğindedir. Yasal ve ilgili makamlar tarafından 

oluşturulan hükümler ise, ElringKlinger kuruluşu için asgari 

standartlar niteliğindedir.

 ▪  Kalite, hizmet, giderler, teknoloji ve iş güvenliği sürekli  

olarak iyileştirilmektedir ve Dünya çapında gerçekleştirilen 

karşılaştırma denetimi, eğitim ve yönetim denetimi uygu- 

lanmaları ile sürekli geliştirilmektedir.

 ▪  Tüm kuruluş alanları ile ilgili olarak belirli aralıklarda 

değerlendirilen risk unsurları belirlenmiştir. Gerektiği durum- 

larda ise buna karşılık uygun nitelikte karşı tedbirler  

alınacaktır. Söz konusu tedbirlerin etkili olmaları durumu  

ise, kanıtlanmak zorundadır.
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