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KALİTE
Eldor Group’un hedefi, dünyanın her yerinde mevcut Müşterileri için en iyi ve en yakın ortak olmaktır.
Şirketin büyümesi ve uluslararası hale getirilmesi, bu çabanın ana kanıtıdır.
Eldor’un amaçları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
Müşterilerin öngörülen ve öngörülmeyen gereksinimlerini karşılamak
Kalite standartlarına bağlı kalmak
Kalite iç kontrolünü iyileştirmek
Sürekli iyileştirmeyi en iyi seviyeye taşımak
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Müşteriler, tüm ilgili tarafların (hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler, kategori birliği, araştırma merkezleri,
yerel topluluk, yerel kurumlar, kamu idaresi, finansal sistem) ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve
sorumlu bir yaklaşımı teşvik ederek, yüksek kaliteli ürün ve hizmet yoluyla Müşteri memnuniyetini
sağlamakta olan şirket eylemlerinin tümünün merkezinde yer almaktadır.
Ürün imalatı, müşterilerin gereksinimleri ile tutarlı niteliktedir ve bu uygulama, söz konusu gereksinimler
ile uyumluluğu sağlamak üzere sıkı bir şekilde gerçekleştirilir.
IATF 16949 standardı ile uyumlu biçimde Şirket Kalite Yönetim Sistemi uygulanarak yönetmelikler ve iç
kontroller sürekli iyileştirilmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi, müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılamak ve bunları aşmak üzere sürekli
iyileştirme programları ile en iyi hale getirilir ve şirket süreçlerine ilişkin risklerin önlenmesi ve azaltılması
amacı ile organizasyon içerisinde “risk temelli düşünme” yaklaşımını teşvik eder.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK
İş güvenliği, işçi sağlığına yönelik önlemlerin alınması ve bunun korunması ile çevrenin korunması, şirket
stratejisinin önemli parçalarıdır.
Bu nedenle Eldor, hem belgelendirilmiş ve entegre edilmiş şekilde hem de Uluslararası Standartlar ISO
45001 ve ISO 14001 gerekliliklerine uygun olarak Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi (SMS) ve Çevre
Yönetim Sistemi (ÇYS) ile çalışmayı hedeflemektedir.
Eldor, benimsenen Mesleki Ahlak Kurallarına ve çevre, sağlık ve güvenliğe ilişkin tüm yönetmeliklere
uygun olarak, ulusal ve topluluk düzeyinde geçerli olan Mevzuata ve gönüllü anlaşmalara tam uyum
içerisinde sorumlu bir davranış benimser.
Eldor, kendi teknolojik imkanları ve profesyonel becerileri ile tüm paydaşlara (hissedarlar, müşteriler,
yerel topluluk, çalışanlar, yerel makamlar ve kamu idareleri, araştırma merkezleri, ticaret birlikleri,
tedarikçiler, finansal sistem) karşı sorumlu bir davranış benimser ve her zaman çalışanlarının ve diğer
tüm paydaşların sağlığı ve güvenliğini, varlıklarının bütünlüğünü, çevrenin korunmasını sağlar.
Bunları ise aşağıdakiler mümkün kılar:
Sürekli iyileştirme amacı ile “yaşam döngüsü” perspektifi dikkate alınarak, faaliyetlerin yönetimi
konusunda mevcut olan en iyi teknolojilerin kullanılması ve en iyi niteliğe sahip iş uygulamalarının
benimsenmesi;
CO2 dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve analizi;
Ürünün kullanımı ve ömrünün sona ermesine ilişkin çevresel etkilerin azaltılması;
Verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek üzere enerji tüketiminin
ölçülmesi ve kontrolü;
Su kalitesinin kontrolü ve tüketimin azaltılması;
Hava kalitesinin izlenmesi;
Kimyasalların güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılması, depolanması ve bertaraf edilmesi;
Sürdürülebilir kaynak yönetimi ve atık azaltımı;
Çalışanların sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri ortadan kaldıracak ve kaza, yaralanma ve
meslek hastalıklarının önlenmesini kolaylaştıracak şekilde faaliyetlerinin yönetilmesi;
Kazaların, yaralanmaların ve ramak kala olaylarının izlenmesi, kaydı ve analizi;
Uygun Kişisel ve Kolektif Koruyucu Ekipmanların (PPE ve CPE) sağlanması, güvenli iş
makinelerinin ve ergonomik iş yerlerinin varlığı;
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yangının önlenmesine ve yangından korunmaya ve acil durumlar ile etkin bir şekilde başa
çıkılmasına yönelik olarak teknik-örgütsel önlemlerin benimsenmesi;
Tüm personelin, tedarikçilerin, hissedarların ve diğer paydaşların sağlık ve güvenlik risklerinin
önlemesi ve çevrenin korunmasına yönelik farkındalığını ve katılımını teşvik etmek amacı ile etkili
iletişim programlarının uygulanması.

Eldor, başarıya yönelik olan süregelen yol haritasında risklerin önlenmesi ve sağlığın, iş güvenliğinin ve
çevrenin korunmasına ilişkin eylemlerini sürekli iyileştirme ve buna bağlı olarak “Sıfır Kaza”, “Sıfır Mesleki
Hastalık” ve sürdürülebilir çevre sağlama politikasını takip etmeye kararlıdır.
Her çalışan, görev ve sorumlulukları doğrultusunda bu politikanın doğru ve eksiksiz bir şekilde
uygulanmasından sorumludur.
Orsenigo, Ocak 2021

Pasquale Forte
Başkan
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