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YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
Dünyaya açık entegre bir polyester ve kimyasallar üreticisi olarak misyon, vizyon ve
değerlerimizi esas alıp sah ip olduğumuz yönetim sistemlerini etkin şekilde yürüterek ve
yatırımlarla büyüyerek küresel pazarda söz sah ibi olmayı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda
bulunmayı amaçlamaktayız.
Bu amaç doğrultusunda ;
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Çalışanlarımızın sağlığının bozulmamasını ve yaralanmalara karşı korunmasını, iş emniyetinin
sağlanmasını, korunmasını ve geliştirilmesini, farkındalığın artırılarak sürekli gelişimin eğitim
yoluyla desteklenmesini
Tüm çevre boyutlarının yaşam döngüsü yaklaşımıyla tanımlanıp değerlendirilmesini, kirliliğin
önlenmesini, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını
Tedarik zinciri süreçlerimizin müşteriye değer yaratacak ve rekabet avantajı sağlayacak şekilde
yönetilmesini, ana tedarikçilerle güvene ve karşılıklı katma değer yaratmaya dayalı ilişkiler kurup
devamlılığının sağlanmasını
Tüm süreçlerimizde, enerji kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve ekonomik kullanımını, enerji
verimli ekipman, ürün ve hizmet alımının sağlanmasını, enerji performansına yönelik tasarımların
desteklenmesini ve sürekli iyileştirmeyi
Tüm süreçler_de uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartlara uymayı, h edeflere ve amaçlara
ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını ve sürekli iyileştirmeyi
Tüm süreçlerde varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik
esaslarına dayanan, stratejik h edeflerle uyumlu kuruluşun iç dış konuları, süreçler, müşteriler ve
diğer ilgili tarafların ih tiyaç ve beklentileri dikkate alınarak uygun risk yönetimi sistemi
oluşturulması ve uygulanmasını, potansiyel risklerin belirlenmesi, izlenmesi, ortadan kaldırılarak
iyileştirilmesi, kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürülerek yönetilmesini
Rekabette üstünlük sağlayabilmek ve pazar payını artırmak için stratejiler geliştirmeyi ve
uygulamayı
Müşteriye ih tiyaç ve beklentisine uygun en iyi ürün ve h izmeti sağlayacak ve memnuniyeti
sürekli artıracak şekilde hareket etmeyi
Sosyal, h ukuksal ve etik değerlere önem vererek çocuk işçi çalıştırmamayı ve çalışanlarımıza,
müşterilerimize, devlet kurumlarına, tedarikçilerimize, h issedarlarımıza ve topluma saygıyla
yaklaşarak ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirmeyi

> bulundurarak,
Yeni yatırım sah alarında ve işletmelerimizde IFC'nin Performans Standartlarını göz önünde
çevresel ve sosyal şartların gerekliliklerini yerine getirmeyi ve devamlılığını
sağlamayı
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