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KALİTE 
 

Eldor’un kurumsal hedefi dünyanın her yerindeki müşterileri için en iyi ve en yakın işortağı olmaktır.  

Şirketin büyümesi ve küreselleşmesi bu yöndeki çabaların en önemli kanıtıdır. Eldor’un kalite sağlamaya 

yönelik amaçları şunlardır: 
 

▪ müşteri beklentilerini, her durumda ve her zaman eksiksiz olarak karşılamak 

▪ kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı olmak 

▪ kusursuz bir dahili kontrol sistemi oluşturmak ve 

▪ sürekli gelişim kültürü ile çalışmak 
 

Şirketin bütün faaliyetleri, müşteri odaklı bir yaklaşımla sunulan yüksek kalitedeki ürün ve kusursuz 

hizmetler yoluyla müşteri memnuniyetini geliştirmeye ve sürdürmeye yöneliktir ve sürekli bir sorumlu 

yaklaşımı benimseyerek ilgili diğer tarafların (paydaşlar, çalışanlar, tedarikçiler, meslek odaları, araştırma 

merkezleri, yerel toplum, yerel otoriteler, kamu kuruluşları, finansal sistem) gereksinimlerini gözönünde 

bulundurur. 

Ürün imalatı müşterilerin ortaya koyduğu standartlara uyumlu bir şekilde titizlikle gerçekleştirilir ve tam 

uyumluluğu garanti altına almak amacıyla sıkı bir biçimde düzenlenir ve denetlenir. 

Ortaya konulan kurallar ve bunların dahili kontrolleri, Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 ve IATF 16949 

referans standartlarına uygun olarak uygulanması yoluyla sürekli iyileştirilir.  

Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini sağlamak ve aşmak üzere sürekli geliştirme yaklaşımıyla 

optimize edilir ve işletme organizasyonel proseslerinden kaynaklanan risklerin önlenmesi ve azaltılması 

amacıyla organizasyon içinde “risk bazlı düşünme” yaklaşımını destekler. 

 

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İşyerinde iş güvenliği, önleme, çalışanların sağlığının korunması ve çevrenin korunması, işletme 

stratejisinin temel unsurlarıdır.  

Bu nedenle Eldor, ayrı ayrı ISO 45001 ve ISO 14001 standartlarının şartlarına göre dokümante edilmiş, 

entegre ve bu şartlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) ve bir Çevre Yönetim 

Sistemi (ÇYS) ile çalışmayı benimsemiştir (önermiştir).  

Eldor, ortaya koymuş olduğu Etik Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevreye yönelik kural ve 

düzenlemeleriyle, bütün faaliyetlerinin ilgili yasalara, toplumsal normlara ve gönüllü sözleşmelerdeki 

hususlara uyumlu olmasını güvence altına alır.  

Eldor, sahip olduğu teknolojik yeterlilikler ve profesyonel yetkinlikleri ile tüm ilgili taraflara karşı 

(paydaşlar, müşteriler, yerel toplum, çalışanlar, yerel kuruluşlar ve kamu kuruluşları, araştırma 

merkezleri, meslek odaları, tedarikçiler, finansal sistem) sorumluluk davranışını benimser; kendi 

çalışanlarının ve tüm katılanların sağlığını ve güvenliğini, sahip olduğu aktif değerlerin bütünlüğünü, 

çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini her an güvence altına alır. 

Bu çerçevede Eldor: 
 

• Sürekli iyileştirme amacıyla bir "yaşam döngüsü" perspektifini dikkate alarak faaliyetlerini 

yönetmek için mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması ve en iyi uluslararası iş uygulamalarının 

benimsenmesi; 

• Bu politikanın ilkelerinin uygulanmasına ve hedeflerine ulaşılmasına aktif ve sorumlu katılım için 

personelin bilgilendirilmesi, eğitimi ve bilinçlendirilmesi; 

• Çevre , iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri de dahil olmak üzere işçilerin katılımı ve görüşlerinin 

alınması; 

• CO2 dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve analizi; 

• Ürünün kullanımı ve kullanım ömrünün sona ermesi ile ilgili çevresel etkilerin azaltılması; 

• Enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek için enerji tüketiminin 

ölçülmesi ve kontrolü;  

• Su kalitesinin kontrolü ve tüketimin azaltılması; 

• Hava kalitesinin izlenmesi; 

• Kimyasalların sorumlu ve güvenli kullanımı, depolanması ve bertarafı; 
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• Sürdürülebilir kaynak yönetimi ve atık azaltma; 

• Faaliyetlerinin, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri ortadan kaldıracak, kazaların, 

yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesini kolaylaştıracak şekilde yönetilmesi; 

• Kazaların, yaralanmaların ve ramak kalaların izlenmesi, kaydedilmesi ve analizi; 

• Uygun Kişisel ve Kolektif Korunma Ekipmanın (KKD ve KKE) sağlanması, güvenli iş makinelerinin 

mevcudiyeti ve ergonomik işyerleri; 

• Yangın önleme ve koruma ve acil durumlarla etkin bir şekilde başa çıkmak için teknik-

organizasyonel önlemlerin benimsenmesi; 

• Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik tüm personelin, 

tedarikçilerin, hissedarların ve diğer paydaşların farkındalığını ve katılımını teşvik etmek için etkili 

iletişim programları uygulanması. 
 

Eldor, sürekli başarıya doğru giden yolda “Sıfır Kaza” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” hedeflerine ulaşabilmek 

için, risklerin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğini koruma ve çevrenin korunması anlamında (konusunda) 

kendi performanslarınısürekli iyileştirme politikası izlemek için çaba sarfeder.  

 

Her çalışan, kendi görev ve sorumluluklarına göre, bu politikanın doğru ve tam uygulanmasından 

sorumludur. 

 

Orsenigo, Ocak 2022 

                                                                                                                

 

                                                                                                                      Pasquale Forte 

                                                                                                                

                                                                                                                      Başkan 
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