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Amacımız; Sıfır Hata Stratejisi, Sürdürülebilir Çevre Koruması ve Bilgi Güvenliği
1. Kalite Müşteri haklarını bilmek ve sağlamaktır.
•
•

Ürünlerimizin, hatasız olarak, belirlenen zamanda ve
ekonomik yönü de dikkate alınarak müşterilerimize
ulaştırılması amacımızdır.
Entegre Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sürekli
iyileştirme ve gelişmeyi destekleyerek, bu sistem
çerçevesindeki tüm yenilikler, değişimler ve gelişmeler
hakkında tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıkların
artırılmasını taahhüt eder.

2. Ürün ve Yöntem Geliştirme
•
•

Uzun ömürlü ve yüksek hizmet performansını en iyi
fiyatlarla sağlama
Ekonomik açıdan mevcut en iyi teknoloji kullanımı

3. Sorumluluk
•
•

•

Yönetimin sorumluluk ve görevleri entegre
kalite yönetim sisteminde tanımlıdır.
Kaliteye verdiğimiz önem, işçi sağlığı & iş
güvenliği , bilgi güvenliği ve çevreye olan
duyarlılığımızla sorumluluklarımızın
bilincindeyiz.
Mevcut ürün ve hizmet kalite düzeyimizin
sürekli eğitimlerle gelişimini sağlamak
sorumluluğumuzdur.

4. Tedarikçiler / Servisler
•
•
•
•

Tedarikçilerimiz ve servislerimiz
müşteri memnuniyetimizin
ortaklarıdır.
Entegre kalite yönetim sistemini
kurarak sizi destekliyoruz.
Atıklarımız sadece onaylı bertaraf
merkezine gitmektedir.
Tedarikçilerimizde BGYS nin
ayrılmaz bir parçasıdır.

5. Kaynaklar
•
•
•

Hedeflenen ve optimize edilen
ham-ve yardımcı maddelerin
kullanımı
Çevreye zararlı maddelerin
değiştirilmesi
Hedef: Min Atık, Max Önlem

6. Bilgi Güvenliği
•
•
•

Gühring’in ve paydaşların korumakla yükümlü
olduğu tüm bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve
erişilebilirliği güvence altındadır.
Gühring’in isleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik
ortamdaki bilgi varlıkları korunur.
BGYS nin Sürekli iyileşmesini taahhüt ederiz

7. Yasal Mevzuat
•

Gühring, ilgili tüm mevzuatlara uyduğunu taahhüt
eder.

8. Çevre Koruma ve Kalite
•

Çevre dostu ve kaliteli olmak başarılı bir kurumsal gelişimin
temelinde vardır. Aynı zamanda müşteri gözünde iyi bir
konumda olmanın esasına dayanır.

9. Çalışma Arkadaşları
•
•
•

Çalışma arkadaşlarımızı kaliteli ve çevre dostu olmakla
bilgilendirip motive ediyoruz.
Tüm personelimiz tarafından ürünlerimiz çevreye duyarlı
ve yüksek kalitede üretilmektedir.
Bilgi güvenliği farkındalığımız en üst düzeydedir.

10. Kamusal / Resmi Makam
•
•

Kalite, Çevre ve Bilgi güvenliği Politikamız hakkında kamuyu
bilgilendiriyoruz.
Gelişmiş üretim ve bilgi güvenliği süreçlerimizi uygulamak
için resmi makamları ortağımız ve danışmanımız olarak
görüyoruz.

11. Global İlkeler
•

Gühring Entegre Kalite Yönetim Sistemi temelleri, Birleşmiş
Milletlerin 10 ilkesine dayanır ve Dünya GÜHRING şirketleri
ile devamlı işbirliği içinde çalışmayı, sistemimizin ayrılmaz
bir parçası ve iş ortağı olarak görür.

