
 
 

YÖNETİM KILAVUZU 
 

KALİTE, SAĞLIK, 
GÜVENLİK, ÇEVRE  

ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
POLİTİKASI  

EK 
C 
 

04/08/2022 
Revizyon 3 

 
Sayfa 1 / 7 

 

  

KALİTE POLİTİKASI 
 
Müşteri memnuniyeti, sürekli maliyet rekabeti arayışı ve şirketimizin büyümesi için gerekli 
yatırımları sürdürülebilir kılan ve hissedarlarımız için kabul edilebilir bir getiri sağlayan kâr, 
Şirketimizin başarısının ana ve öncelikli hedefleridir. 

 
Bu hedeflere etkin bir şekilde ulaşmak için aşağıdaki stratejileri izliyoruz:   

 Sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Müşteri ile    
ortaklık, 

 Sıfır hata hedefiyle ürün kalitesi, 

 Tam zamanında teslimat, 

 Yenilikçi, rekabetçi çözümler için sürekli araştırma, 

 Şirket süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, 

 Gerçekleştirilen faaliyetlerde verimlilik ve rekabet gücü elde etmek amacıyla     
kaynakların geliştirilmesi ve motivasyonu, 

 “İç Müşteri” kavramının etkin uygulanması, 

 Tedarikçilerimizin geliştirilmesi için işbirliği ve destek 

 ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 standartlarına dayalı şirket yönetim    
sistemi, 

 Grubun tüm tesislerinde şirket yönetim sisteminin standardizasyonu, 

 Tedarik edilen ürünlerin Müşteri gerekliliklerine ve mevcut yasalara 
uygunluğunun tanımlanması, anlaşılması ve kontrolü. 

 Sunulan ürün ve hizmetlerin potansiyel olarak uygunsuzluklarına neden 
olabilecek olası sorunların ve herhangi bir üretken süreçle bağlantılı potansiyel 
risklerin değerlendirilmesi ve en aza indirilmesi. 

 Müşteri memnuniyetini arttırmaya odaklanmak 

 Kalite kültürünü yaygınlaştırmak için; 
  Tüm üretim süreçlerinin ve tesislerde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin 

kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygunluğunun önemi hakkında 
sürekli iletişim, 

 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için sahalarda 
gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesine tüm 
personelin aktif katılımı, 

 Tanımlanmış uygulama ve geçerlilik alanlarının  “süreç sahiplerinin” 
teknik liderlik faaliyetlerine destek vermek, 

 İstenen sonuçların elde edilmesini Kalite Yönetim Sistemi tarafından 
düzenli olarak kontrol etmek 
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SAĞLIK, GÜVENLİK, ÇEVRE  
ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

 
1. GİRİŞ 

 

1.1 ILPEA’nın Taahhüdü ve Politika Amacı 
 

ILPEA, sürdürülebilirliği kurumsal stratejisine entegre ederek ve buna uygun politika ve 

hedefleri tanımlayarak performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.Politika, Ilpea’nın 

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konularına verdiği önemin açık bir örneğidir. 

 

Politikanın amacı, Ilpea’nın sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek için üstlendiği ilke ve 

hedefleri tanıtmaktır. 

 
 

1.2 Uluslararası, Ulusal ve Yasal Referansların Çerçevesi 
 

Politika ve ilkeleri, aşağıda belirtilen ana standartları ve yayınlanmış kılavuzları destekler: 

 

· Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG), 

· BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, 

· Uluslararası standartlar: SA 8000, ISO 26000, ISO 45001, ISO14001; 

· ILPEA’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan tüm uluslararası ve ulusal kanunlar 

ve yönetmelikler. 

 

1.3 İç Referansların Çerçevesi 

 

Tutarlılık ve istikrarı sağlamak için Ilpea’nın Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 

Politikası, Grubun politika ve prosedürlerinde yer alan aşağıdaki bilgilerle entegredir: 

 Etik Davranış Kuralları 

 Tedarikçi Davranış Kuralları 

 Çatışma Mineralleri Politikası 

 Bilgi Uçurma (İhbar) Prosedürü 

 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü 

 İnsan Hakları Politikası 

 Gizlilik Politikası 
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1.4 Uygulama Kapsamı ve Alıcılar 

 

ILPEA Grup, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için tüm değer zinciri boyunca 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına almanın gerekli olduğunun bilincindedir. 

 

Bu nedenle, ILPEA’nın Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası, dahili olarak 

dünya çapındaki tüm grup tüzel kişiliklerinin çalışanlarına ve harici olarak tüm tedarikçilerine, 

ticari ortaklarına ve işbirlikçilerine yöneliktir. 

 

2. YÖNETİŞİM 
 

2.1 Yönetişim 

 
Politikanın gözetim ve denetimi , kurumsal düzeyde, politika ve ilkelerinin periyodik olarak 
gözden geçirilmesini ve gerekirse güncellenmesini sağlayan ve ayrıca doğru uygulanmasını 
garanti eden ESG (Environmental, Social, Governance – Çevre, Sosyal, Yönetişim) Birimi 
tarafından yönetilir. 
 
ESG Birimi, kurumsal seviyede tüm farklı operasyonel sahalarda politikanın 
yaygınlaştırılmasıyla ilgilenirken, her bir operasyonel sahanın sorumlu Yöneticileri ile lokal 
seviyede uygulanmasını da sağlar. 
 

2.2 Uyum ve Bütünlük 
 

ILPEA Grup, tüm ticari faaliyetlerini yürürlükteki yönetmeliklere, direktiflere ve standartlara 
uygun olarak yürütür ve ILPEA'nın faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerde geçerli olan tüm 
uluslararası ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyumu sağlar. 
 

3. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 
 

3.1 Paydaş Katılımı 
 
Paydaşları, yani ILPEA'nın faaliyetlerini etkileyen ve/veya etkilenen tüm ilgili tarafları 
(örneğin çalışanları, müşterileri, tedarikçileri vb.) dinlemek, Grubun tamamı için uzun vadeli 
ortak değer yaratmanın önemli bir yönünü temsil eder. 
 
İç paydaşlar (örneğin çalışanlar) ile ilgili olarak Ilpea: 
· Açık görev ve sorumluluklar belirler ve çalışanlarının profesyonelliğini ve farkındalığını 
geliştirmeye yönelik eylemler sağlar; 
· Tüm çalışanların ilgili kanunlara, prosedürlere ve çalışma talimatlarına ve yerleşik şirket 
düzenlemelerine sıkı sıkıya uymasını şart koşar. 
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ILPEA, dış paydaşlarla (müşteriler, tedarikçiler vb.) ilgili olarak: 
· Güçlü ve zayıf yönleri belirlemek ve sürekli iyileştirmeyi sürdürmek için paydaşlar üzerinde 
periyodik anketler yapar; 
· Çevresel, Sosyal ve Yönetişim konularına ilişkin dış iletişimi yönetir; 
· Kontrol Organları ve Yetkili Makamlara karşı şeffaflık ve iletişim sağlar. 
 

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
 

4.1 İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
lLPEA, kazaları ve hastalıkları önlemek ve insanların refahını artırmak için iş sağlığı ve 
güvenliğini geliştirmeyi ve korumayı taahhüt eder. 
ILPEA, sağlık ve güvenliğin şirketin varlıklarının bir parçası olduğuna ve her yerde 
korunması gereken bir değer olduğuna inanır. 
Bu nedenle ILPEA, tüm personelin, iş faaliyetlerinin her zaman kendi ve çalışma 
arkadaşlarının güvenliğini riske atmayacak şekilde yürütülmesini sağlamasını şart koşar. 
Şirket bünyesinde yürütülen veya yapılması planlanan herhangi bir çalışma, zorunlu 
gerekliliklerle uyumlu olarak, Şirkette bulunan personelin sağlık ve güvenliğini korumaya 
yönelik belirli bir risk önleme faaliyeti ile her zaman birleştirilmelidir. 
 
Bu ilkeleri takip etmek için aşağıdaki stratejiler uygulanır: 
• Gerçekleştirilecek her yeni faaliyetin iş sağlığı ve güvenliğine özel atıfta bulunularak 
önleyici risk değerlendirmesi; 
• Mevcut en iyi teknolojileri kullanan ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun makine veya 
ekipman tasarımı 
• Makinelerin, sistemlerin ve ekipmanların  çalışma, güvenlik sistemleri ve bakım kuralları 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için kullanıcısı olan tüm personele özel eğitim 
verilmesi. 
• Makinelerin veya ekipmanların bakımı ve iş faaliyetlerinin kazaların önlenmesine ilişkin 
zorunlu gerekliliklere tam olarak uygun olarak gerçekleştirilmesi; 
• Yürütülen faaliyetleri iyileştirebilecek yeni teknolojilerin sürekli doğrulanması yoluyla her 
türlü riskin en aza indirilmesi 
• Kazaları ortadan kaldırma hedefine ulaşmak amacıyla önceden gerçekleştirilen düzeltici 
faaliyetlerin etkinliğini doğrulamak ve daha ileri faaliyetlerin geliştirilmesi ihtiyacını görmek 
için meydana gelen kazaların, yaralanmaların ve risk durumlarının periyodik olarak gözden 
geçirilmesi 
• Sağlık ve güvenlikle ilgili özel eğitim, öğretim ve güncelleme faaliyetleri yoluyla bu 
politikanın uygulanmasında tüm personelin katılımı ve farkındalığının sağlanması. 
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5.ÇEVRE 
5.1 Enerji ve Karbonsuzlaştırma 
 
ILPEA, doğrudan ve dolaylı enerji tüketimini azaltma ve en aza indirme hedefini 
sürdürmektedir. 
 
Bu amaçla, Ilpea şunları taahhüt eder: 
• Hem enerji emilimini hem de emisyonlarını en aza indiren prosesler geliştirmek; 
• İşyerini ısıtmak veya şirket üretimini çalıştırmak için kullanılan ek enerjinin üretimi için 
üretim prosesleri tarafından harcanan enerjiyi yeniden kullanmak; 
• Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını teşvik etmek ve artırmak; 
• Çeşitli operasyonel alanlarda enerji tüketimini en aza indirmek. 
 
5.2 İklim Değişikliği 
 
ILPEA, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeyi, emisyonları azaltmayı ve tüm değer zinciri 
boyunca üretim süreçlerinin enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaçlayan yeni teknolojilerin ve 
süreçlerin araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yapma ihtiyacının farkındadır. 
 
ILPEA, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri aktif olarak izler ve tüm tedarik, üretim ve 
dağıtım alanlarındaki faaliyetleri için uygun azaltma ve uyum önlemlerini tanımlar. 
 
5.3 Döngüsel Ekonomi 
 
ILPEA, ürünlerin yaşam döngüsünü uzatmayı, atıkları azaltmayı ve ürünlerinin çevresel 
etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan, malzemelerin yeniden kullanımına ve geri 
dönüştürülmesine dayalı bir üretim ve tüketim modelini desteklemektedir. 
 
Bu bağlamda, Ilpea şunları taahhüt eder: 
• Belirli bir bileşeni üretmek için kullanılabilecek hammaddelerin önleyici analizlerini 
gerçekleştirmeyi, daha düşük çevresel etkiye sahip olanları seçmeyi odaklanmayı; 
• Üretilen mallar ve kullanım ömürlerinin sona ermesiyle ilişkili çevresel etkileri ölçmek için 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) analizi yapmayı; 
• Ürünlerin toplanmasını, yeniden kullanılmasını, geri kazanılmasını kolaylaştırmak ve ayrıca 
atıkların doğru şekilde ayrıştırılarak toplanmasını teşvik etmek için müşterilere ürünlerinin 
nihai varış noktaları hakkında doğru bilgiler sağlamayı 
• Ömrünün sonunda geri dönüştürülebilen ve dolayısıyla başka herhangi bir amaç için ikincil 
hammadde olarak yeniden kullanılabilen ürünler için teknik teklifler geliştirmeyi. 
• Sürdürülebilir ambalaj çözümleri uygulayarak, geri dönüştürülebilir ambalajları tercih etme 
ve tek kullanımlık ambalaj kullanımını azaltmayı 
• Öncelikle, mümkün olduğunda, endüstriyel atıkların bertarafı yerine geri kazanımı 
• Oluşan atıkları en uygun ve verimli şekilde yöneterek yürürlükteki mevzuata uygun olarak 
doğru şekilde bertaraf etmeyi 
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5.4 Su Yönetimi 
 
ILPEA Grubu, suya erişimi evrensel bir insan hakkı olarak kabul eder ve tüm faaliyetlerinde 
ve faaliyet gösterdiği alanlarda su kaynaklarını korumayı taahhüt eder. 
 
ILPEA, iklim değişikliğinin (örn. kuraklık, çölleşme) neden olduğu artan kritik sorunlar ve 
faaliyet alanlarının su kaynağına bağımlılığı göz önüne alındığında, Grubun üretim 
faaliyetlerinin yarattığı etkinin ve tüm endüstriyel süreçler boyunca su kaynaklarının 
öneminin farkındadır. 
İşletmelerinde kullandığı suyu, yüzey suyu (örneğin nehirler), yeraltı suyu veya yerel su 
dağıtım kurumları tarafından sağlar. Mümkün olan işletmelerinde, su kıtlığı riski taşıyan 
alanlara (su sıkıntısı çeken alanlar) özellikle dikkat edilerek, suyun dahili yeniden kullanımını 
gerçekleştirilir. 
 
ILPEA, su kaynaklarının sürekli izlenmesini (niteliksel ve niceliksel) ve su ayak izini 
azaltmayı amaçlar. 
 
ILPEA, hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki eylemleri benimser: 
 
- Yenilikçi sistemler, teknolojiler ve altyapılar geliştirerek su tüketimini azaltmak; 
- Su kullanımı / deşarj için niteliksel ve niceliksel izleme planlarını benimsemek; 
- Su deşarjlarının neden olduğu etkileri uygun şekilde yönetmek 
- Tatlı su ve yeraltı sularının kirlenmesini en aza indirmek ve önlemek 
- Mevcut olduğu alanlarda su verimliliğinin iyileştirilmesini teşvik etmek; 
- Tedarik zinciri boyunca su verimliliğinin iyileştirilmesini teşvik etmek; 
- Hem çalışanlar hem de operasyon sahasına giren herkes tarafından kullanılan suyun 
hijyenik-sıhhi şartlara uygunluğunu izlemek ve sağlamak. 
 
ILPEA Grup, su kaynaklarını korumaya yönelik ortak bir taahhüdü teşvik etmek için tüm 
çalışanlara özel farkındalık girişimleri ve eğitim yoluyla su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve 
tüketimini teşvik eder. 
 
5.5 Kirlilik 
 
ILPEA, doğrudan ve dolaylı çevre boyutlarını sürekli olarak izler ve kirliliğin önlenmesini 
sağlar.  
Bu amaçla, ILPEA şunları taahhüt eder: 
· Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için mevcut en iyi teknolojileri kullanmak; 
· Şirketin faaliyet sahalarında, suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, hava kirleticileri 
üzerindeki kontroller ve toprak özelliklerinin izlenmesi gibi çevresel boyutların periyodik 
olarak izlenmesini gerçekleştirmek. 
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5.6 Biyoçeşitlilik 
 
ILPEA, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasının öneminin farkındadır. Bu 
bağlamda Grup, faaliyet gösterdiği tüm bağlamlarda biyolojik çeşitlilik için önemli olan 
korunan alanların varlığını doğrulamaktadır. 
Grup, azaltma eylemlerini uygulamak ve etkilerini en aza indirmek için faaliyetlerinin biyolojik 
çeşitlilik üzerindeki potansiyel etkilerini sürekli olarak ölçer. 
 

6. İLETİŞİM VE EĞİTİM 
 
 
ILPEA,  bütün çalışanları ve tüm değer zincirini dahil ederek ve bilinçlendirerek Sağlık, 
Güvenlik, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikasının iletişimini ve uygulanmasını sağlar. 
 
Politika ayrıca, Grup'un www.ilpea.com adresindeki web sitesinde ve dahili kurumsal 
Intranet'te her zaman kamuya ve ilgili paydaşlara açıktır. 
 
 
 
 

            Ing. Paolo Cittadini  
                                                                              President and CEO 

                                                                                     INDUSTRIE ILPEA S.p.A. 
 
 


