Kalite & Çevre & İSG Politikası
Ankastre mutfak ekipmanları tasarımı, üretimi ve satışı yapmakta olan SİMECO Isı Ekipmanları
ve Kalıp San. A.Ş. İle Paslanmaz çelikten evye üretimi ve satışı yapmakta olan TEKA Teknik
Mutfak Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. Teka Grup şirketleridir. Teka Türkiye Üst Yönetimi olarak,
“Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim anlayışının tüm çalışanlar tarafından
benimsenmesinin sağlanması” görüşü ile;
• Teka Grup Şirketlerinin Yüksek Amacı olan ‘’İnsanları alışılmışın dışında
önemsemek ve anlamlı anlar yaratmak’’ ve 7 Değeri olan ‘’Sahiplenme, Saygı,
Katılım, Çeviklik, İlgilenme, Orjinallik ve Kazanma Tutkusu’’ ile,
• Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve süreçlerimiz ile ilgili tüm faaliyetlerimizde mümkün
olan en kısa sürede, en kaliteli sonuca, en ekonomik şekilde ulaşmayı ve
uluslararası rekabet gücümüzü arttırmayı,
• Yalın üretim tekniklerini sistematik uygulamayı,
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının ve uyum yükümlülüklerinin uygulanabilir
tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Müşteri beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye
çıkarmayı,
• Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri kurarak, hizmet ve malzeme kalitesini
sürekli geliştirmeyi,
• Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip etmeyi ve kullanmayı,
• Faaliyetlerimizin gereği oluşan çevresel etkilerimizi ve iş sağlığı güvenliği
risklerimizi azaltmayı, doğal kaynakları etkin kullanmayı ve çalışma sahasındaki
tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
• Şirketimizin en önemli değeri olan çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamayı ve gelişimlerini sürekli
desteklemeyi,
Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kararlarımızda çalışanlarımızın görüşlerini alarak
katılımlarını sağlamayı,
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak benimsemekte ve taahhüt etmekteyiz.
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QUALITY, ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY
As Simeco Isı Ekipmanları ve Kalıp A. Ş., engaged in the design, production, and sales of built-in cooking
appliances and, as Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. producing and sale sink of stainless steel,
are group companies. As the Teka Turkey Executives, we have a vision “to ensure the all employees obtain the
understanding of Quality, Environmental, Occupational Health, and Safety management mentality” through
the following policies
•
Teka group companies' main purpose is "care for people as unusual and make significant moments"
and, with 7 values of "ownership, respect, engagement, agility, care, originality, passion to win",
•

To apply lean production techniques systematically,

To obtain the results of the highest quality in the shortest time possible, and to use the most economical
methods in all of our activities related to our products, services, and processes, and to increase our
international competitive power,
•
To comply with fulling all applicable requirements of relevant laws and regulations, ISO 9001 Quality
Management System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 45001 Occupational Health and
Safety Management System standards. And continuously improve the management systems.
•

To maximize customer satisfaction, by meeting customer expectations,

•
To continuously improve the quality of services and materials by establishing mutually beneficial
supplier relations,
•

To continuously pursue and utilize technological developments and innovations,

•
To reduce our environmental impacts and use natural resources effectively for protecting the
environment. To eliminate environmental and occupational health and safety risks in the workplace.
•
The best value of our company is all of our employees and stakeholders provide to work in healthy
and safe areas and, carry along their progress.
•
To ensure the participation of our employees by taking their opinions in our decisions regarding
quality, environment, occupational health, and safety.

We internalize and commit to the above Quality Environmental and Occupational Health and Safety Policies.
On Behalf of All Employees
Aydın KUZALTI
General Manager
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