
 
 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 
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Amaç 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası kapsamında hazırlanan tüm dokümanlarda kalite, çevre, enerji, iş 

sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı amaçlayan hükümlere yer verilmiştir. Gerekli 

görülmesi halinde bu konulara ilişkin özel dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Kapsam  

Şirketimiz, Entegre Yönetim Sistemi Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm 

paydaşlarının ortak katılımı ve katkısı ile kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini 

uygulamayı, bu alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi esas alır. 

İlkeler 

Şirketimiz Entegre Yönetim Sistemi Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalar ve sektörlerde; ulusal ve uluslararası standartlar ile 

beraber yürürlükte bulunan tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edileceğini kabul, beyan 

ve taahhüt ederiz. 

2. Müşteri taleplerinin doğru algılandığı, teknolojideki gelişmeleri izleyen, kendini eğiten ve sürekli 

gelişen organizasyon yapısını destekleriz. 

3. İnsana, çevreye, geleceğe duyarlı ve yüksek kaliteli ürünler/hizmetler sunarak müşteri 

memnuniyetini sağlarız. 

4. Müşteri odaklı entegre üretim ve servislerimiz ile Rüzgâr Enerjisi Sektörünün ülkemizde ve 

çevre ülkelerde gelişmesine katkı sağlarız. 

5. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer ilgili paydaşlarımızın iş süreçlerindeki risk ve 

fırsatların etkin yönetimi için fikirlerini alır, beklenti ve ihtiyaçlarını önemseriz. 

6. Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerindeki performansımızı ölçmek için 

somut hedefler belirleriz. 

7. Hammaddelerin sağlanmasından, ürünlerin ve hizmetlerin son kullanıcıya teslimine kadar bütün 

faaliyetlerin zararsız ve hasarsız yürütülmesini sağlarız. 

Yöntem 

Ateş Çelik, Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal 

planlama süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın uygulanması 

için gereken tüm faaliyetleri mevcut mali olanakları gözeterek gerçekleştirir. Şirketimiz, bu konuda 

güncel teknoloji ve eğitimleri takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Entegre Yönetim Sistemi Politikası kapsamına giren 

konularda gözetim ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Fabrika 

Müdürü olup bu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan 

sorumludur. Öte yandan tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Entegre 

Yönetim Sistemi Politikası’nın uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 



 
 

KALİTE POLİTİKASI 
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Amaç 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın eki olan Kalite Politikası ve alt dokümantasyonu; bir yandan 

sektörün ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan kalite seviyemizi korumamızı sağlarken, büyüme odaklı 

stratejimizin ve yüksek müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliği için gerekli olan uyumlandırılabilir 

altyapıyı oluşturan hükümlere yer vermektedir. Gerekli görülmesi halinde bu konulara ilişkin özel 

dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Kapsam  

Şirketimiz, Kalite Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarının ortak katılımı ve 

katkısı ile Kalite Yönetim Sistemini uygulamayı, bu alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi esas 

alır. 

İlkeler 

Şirketimiz Kalite Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Nitelikli personel kadrosu ile kalite bilincinin her düzeyde oluşması için şirket içi ve dışı gelişim 

faaliyetleri ile çalışanlarını eğitir ve sürekliliğini temin ederiz. 

2. Kalitenin sürekli olarak yükseltilmesi amacıyla bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri 

izler ve hayata geçiririz. 

3. Kalite performansı hakkında müşterilerimiz ile düzenli iletişim kurar, taleplerine hızlı yanıtlar 

veririz. 

4. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik uygulanabilir gereksinimleri karşılarız. 

5. Yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik ederiz. 

6. Kaliteden ödün vermemek adına üzerimize düşen sorumlulukları alır ve bu konuda çalışanları 

teşvik ederiz. 

7. Kalite hafızasının oluşması için sorunları ve sonuçları eksiksiz iletir, biriken bilgilerin 

kaydedilmesi, bu sayede ürün kalitesinin sürdürülebilir olarak korunmasını ve arttırılmasını 

hedefleriz. 

8. Kaliteyi etkileyebilecek riskleri üretim öncesi öngörüp kalite planını oluştururuz. 

9. Sorunları şeffaf bir yaklaşım ile ele alır zamanında efektif bir şekilde çözülmesi için katkı 

sağlarız. 

Yöntem 

Ateş Çelik, Kalite Politikası’nı hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal planlama süreçlerine 

entegre edilmesini temin eder. Kalite Politikası’nı uygulanması için gereken tüm faaliyetleri – mevcut 

mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Bu konuda güncel teknoloji ve eğitimleri takip eder, gerekli 

olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Kalite Politikası kapsamına giren konularda gözetim 

ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Kalite Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Fabrika Müdürü olup bu 

Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan sorumludur. Öte yandan 

tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Kalite Politikası’nın uygulanması 

konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 



 
 

ÇEVRE POLİTİKASI 
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Amaç 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın eki olan Çevre Politikası ve alt dokümantasyonu; gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden şirketin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çevreye olan etkileri 

en aza indirmeyi amaçlayan hükümlere yer vermektedir. Gerekli görülmesi halinde bu konulara ilişkin 

özel dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Kapsam  

Şirketimiz, Çevre Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşların ortak katılımı ve 

katkısı ile Çevre Yönetim Sistemini uygulamayı, bu alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi esas 

alır. 

İlkeler 

Şirketimiz Çevre Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Tüm faaliyetlerimizde hammadde, su ve enerji ihtiyacının karşılandığı kısıtlı doğal kaynakların 

verimli kullanımını sağlarız. 

2. Sürdürülebilir bir dünya için faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliği kaynağında önlemeye 

yönelik uygulamaları önceliklendiririz. 

3. Atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü, 

değerlendirilmeyen atıkların ise uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız. 

4. Döngüsel ekonomi, alternatif hammadde kullanımı gibi çalışmalar aracılığıyla ürünlerimizin 

yaşam döngüsü boyunca yarattığı çevresel etkileri iyileştirmeyi amaçlarız.  

5. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarımızı hesaplamak ve düşürmek 

için çalışmalar yaparız. 

6. Çalışanlarımızın ve diğer ilgili paydaşlarımızın çevre konularındaki farkındalığını ve 

yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenli eğitim ve kaynak ihtiyacını temin ederiz. 

7. Satın alma kararlarında çevresel unsurları göz önünde bulundurur, tedarikçilerinin çevresel 

performansını gözden geçirmeye gayret ederiz. 

8. Doğal hayata saygılı olarak çalışır, gereken durumlarda biyolojik tür çeşitliliğini korumaya 

yönelik uygulamaları destekleriz.  

Yöntem 

Ateş Çelik, Çevre Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal planlama 

süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Çevre Politikası’nın uygulanması için gereken tüm faaliyetleri 

– mevcut mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Şirketimiz, bu konuda güncel teknoloji ve eğitimleri 

takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Çevre Politikası kapsamına giren konularda gözetim 

ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Çevre Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Fabrika Müdürü olup bu 

Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan sorumludur. Öte yandan 

tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Çevre Politikası’nın uygulanması 

konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 



 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
 

Yayın Tarihi: 23.06.2022     Revizyon Tarihi: -     Rev.: 0 

Amaç 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nın eki olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası ve alt 

dokümantasyonu; Ateş Çelik’in işçi sağlığına ve güvenliğine verdiği önem ile sektöründe öncü olma 

amacını yansıtan hükümlere yer vermektedir. Gerekli görülmesi halinde bu konulara ilişkin özel 

dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır. 

Kapsam  

Şirketimiz, İSG Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşların danışma ve ortak 

katılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamayı, bu alanlardaki çalışmalarını sürekli 

iyileştirmeyi esas alır. 

İlkeler 

Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır. 

1. Şirketimizde, iş güvenliği konularını herkes tarafından eşit ve istisnasız olarak paylaşılacak bir 

sorumluluk olarak görerek İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygularız. 

2. Tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı bir çalışma alanı, düzeni ve donanımı yaratır, 

sürdürülebilirliği sağlarız. 

3. Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığını hedefleyen İSG kültürünü benimseriz. 

4. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer ilgili paydaşlarımızın İSG 

konularındaki farkındalığını ve yetkinliklerini artırmak amacıyla sürekli eğitim verir, kaynak 

ihtiyacını temin ederiz. 

5. Tehlikeleri kaynağında tespit eden risk değerlendirmesi sistematiği ile istenmeyen durumlarla 

karşılaşmadan gereken önlemleri alırız. 

6. İSG süreçlerini düzenli olarak gözden geçirir, amaç ve hedeflerini belirler, tüm paydaşlarımız ile 

düzenli olarak iletişimini sağlarız. 

Yöntem 

Ateş Çelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal 

planlama süreçlerine entegre edilmesini temin eder. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın uygulanması 

için gereken tüm faaliyetleri – mevcut mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Bu konuda güncel 

teknoloji ve eğitimleri takip eder, gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamına giren 

konularda gözetim ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Fabrika 

Müdürü olup bu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlamadan 

sorumludur. Öte yandan tüm çalışanlarımızın ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da İş Sağlığı 

ve Güvenliği Politikası’nın uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 

 



 
 

ENERJİ POLİTİKASI 
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Amaç  

Ateş Çelik, genelde enerji yönetimine ve özelde enerji verimliliğine yönelik hedeflerini Enerji Politikası 

ışığında belirler, bu alanlarda yürüteceği faaliyetleri Enerji Politikası doğrultusunda gerçekleştirir. Bu 

Politika, ilgili alanlarda bağlı kalınacak genel ilkeler ile temel yönetim ve kontrol amaçlarını 

belirlemektedir. Gerekli görülmesi halinde bu konulara ilişkin özel dokümanlar hazırlanarak şirket içinde 

dağıtımı yapılır. 

Kapsam 

Ateş Çelik, Enerji Politikası aracılığıyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşları açısından katma 

değer yaratmayı, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği çalışmalarında üstüne düşen görevi 

yerine getirmeyi, söz konusu faaliyetler esnasında en yüksek etik standartlara uymayı, mevzuata 

uyumlu hareket etmeyi ve bu alanlardaki çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi esas alır. 

İlkeler 

Ateş Çelik, Enerji Politikası kapsamında aşağıda izleyen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır.  

1. Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı, bu 

amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgiyi temin etmeyi, bu bilginin ulaşılabilirliğini 

garanti etmeyi, gerekli kaynak ve desteği sağlamayı, durum ve ilerlemeleri gözden geçirmeyi ve 

güncellemeyi taahhüt ederiz. 

2. Enerji Yönetim Sistemini ve enerji performansını şirketimizin amacına ve ölçeğine uygun olacak 

şekilde ve dokümante edilmiş bilgilere dayanarak sürekli iyileştirmeyi, ilerlemeleri tüm 

paydaşlarımıza duyurmayı, gerekli gözden geçirmeleri yapmayı ve ihtiyaç duyulduğunda sistemin 

güncelliğini sağlamayı hedefleriz. 

3. Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikler ile diğer ulusal/uluslararası standartları takip eder, 

gerekliliklerini yerine getiririz. 

4. Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanırız. 

5. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler 

yapar, bu iyileştirmeleri uygular ve sonuçlarını takip ederiz. 

6. Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanır, satın alma ve tasarım 

süreçlerimizde enerji verimliliğine öncelik veririz.  

7. Çevresel etkilerimizi azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize devam 

ederken çalışanlarımızın enerjiyi verimli kullanmasını sağlamak amacıyla çalışanlarımıza yönelik 

eğitim olanakları sunarız. 

8. Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımız ve ilgili paydaşlarımızın bilinçlendirilmesine katkıda 

bulunuruz. Enerji yönetiminin bir süreç olduğunu, iklim dostu yenilenebilir enerjinin 

yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını, üretilmiş enerjinin azami verimle kullanılması için enerji 

verimliliğinin daimî bir kıstas olarak görülmesi gerektiğini şirket içinde içselleştirir, bu konuyla ilgili 

tutumumuzu bütün paydaşlarımıza iletiriz. 

 

 

 

 



 
 

ENERJİ POLİTİKASI 
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Yöntem 

Ateş Çelik Enerji Politikası’nın hem günlük faaliyetlerine hem de stratejik ve kurumsal planlama 

süreçlerine entegre edilmesini temin eder. Enerji Politikası’nın uygulanması için tüm faaliyetleri – mevcut 

mali olanakları gözeterek – gerçekleştirir. Şirketimiz, bu konuda güncel teknoloji ve eğitimleri takip eder, 

gerekli olması halinde uzmanlara danışır. 

Gözetim ve Denetim 

Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri dahilinde Enerji Politikası kapsamına giren konularda gözetim 

ve denetim yapar. 

Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan hizmet alabilir.  

Yönetim  

Enerji Politikası’nın kapsamına giren konularda birincil derece sorumlu yetkili Fabrika Müdürü olup bu 

Politika’nın uygulanmasından ve ilgili konuların Yönetim Kurulu ve Komitelere raporlanmasından 

sorumludur. Öte yandan tüm çalışanlarımız ve çalışan olmayan tacir yardımcılarımızın da Enerji 

Politikası’nın uygulanması konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir. 

Gözden Geçirme 

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından yıllık şekilde gözden geçilir. 


